Exp.: FC-049/17
Entitat: A JUNTAMENT D’ALMUSSAFES
Actuació: Rehabilitació Casa de l’Aiora

DOCUMENT EN QUÈ S’ESTABLEIXEN LES CONDICIONS DE L’AJUDA (DECA)
AJUDES DESTINADES A SUBVENCIONAR PROJECTES LOCALS D’ACTUACIÓ DE LES ENTITATS
LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ O RECUPERACIÓ
DE BÉNS DE PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ I LA SEUA POSADA EN VALOR
PROGRAMA OPERATIU: Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020
ORGANISME QUE SELECCIONA L’OPERACIÓ I EXPEDEIX EL DECA: Presidència de la Generalitat Valenciana, Direcció
General d’Administració Local.
DADES SOBRE EL BENEFICIARI: AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES
DADES SOBRE L’OPERACIÓ:
➢ Eix prioritari: Eix 6: Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural.
➢ Prioritat d’inversió:
PI: 6c. La conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural.
➢ Objectiu específic:
OE 6.3.1.: «Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural».
➢

Categories d’intervenció a què contribueix l’operació:

OE 6.3.1.:
CI094: Protecció, desenvolupament i promoció dels actius de la cultura i el patrimoni públics.
CI092: Protecció, desenvolupament i promoció dels actius del turisme públic.
➢ Actuació en què s’emmarca l’operació:
060301_03_NO_U: Suport a la posada en valor del patrimoni cultural de les entitats locals i/o a la generació
d’activitat turística sostenible.
➢ Identificació de l’operació.
20F06030103U_ADMO00000FC-049 - Rehabilitació Casa de l’Aiora.
➢ Objecte de l’operació.
La posada en valor del patrimoni cultural dispers per tota la geografia valenciana per a facilitar-ne la
preservació i, al mateix temps, la consideració que té com a font d’activitat i de riquesa local, així com el
foment de l’aparició i/o l’augment d’activitat turística sostenible que servisca per a proporcionar a la població
un mitjà de vida que possibilite la seua permanència en l’entorn.
➢ Ubicació de l’operació.
ALMUSSAFES
➢ Productes o serveis que es preveu obtindre amb l’operació que rep l’ajuda:
Casa de l’Ayora rehabilitada per als usos socials i de museu.
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DADES SOBRE ELS INDICADORS:
➢ Indicadors de productivitat que es preveu aconseguir amb l’execució de l’operació.
C009. Augment del nombre de visites previstes a llocs pertanyents al patrimoni cultural i natural i
atraccions subvencionats
Unitat de mesura: visites/any
Valors previstos anualment:
2016

2017

0

0

2018
0

2019
51.080

2020
51.080

2021
51.080

2022
51.080

2023
51.080

La metodologia de càlcul dels indicadors de productivitat pot trobar-se en l’enllaç següent:
http://www.presidencia.gva.es/documents/80292207/0/C009+AUMENTO+VISITAS/f4a69a1e-799e-4a3a981e-89c192f7600a
➢

Indicadors de resultat a l’avanç dels quals contribueix l’operació.
065G. Intensitat de la demanda turística.
Unitat de mesura: nombre de pernoctacions.
Valor de referència: 46.733.644
Any de referència:

2016

El càlcul dels indicadors de resultat correspondrà a l’Institut Nacional d’Estadística o a l’Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial, segons els casos.
PLA FINANCER:
El calendari del pla financer és estimatiu.
2018

2019

X
Cost total: 895.345,72 €
Cost no subvencionable: 155.390,58 €
Cost total subvencionable: 739.955,14 €
Cost públic subvencionable: 739.955,14 €
Cost privat subvencionable: 0,00 €
Total ingressos: 0,00 €
Net subvencionable: 739.955,14 €
Percentatge de cofinançament: 50 %
Ajuda DECA: 369.977,57 €
CALENDARI D’EXECUCIÓ:
Data d’inici de l’operació: 01/01/2018
Data de finalització de l’operació: 15/11/2019
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INFORMACIÓ EN RELACIÓ AMB LES OBLIGACIONS QUE S’ASSUMEIXEN COM A BENEFICIARIS D’AJUDA FEDER:
Són obligacions essencials dels beneficiaris de les operacions seleccionades les que s’indiquen a continuació:
1.- Portar un sistema de comptabilitat separada o assignar un codi comptable adequat a totes les
transaccions relacionades amb l’operació.
2.- Complir amb els requisits en matèria d’informació i comunicació previstos en el Reglament (UE) núm.
1303/2013, annex XII, apartat 2.2.
3.- En matèria de custòdia i conservació de la documentació:
➢

Conservar tots els documents relatius a la despesa i a les auditories de l’operació necessaris per a
comptar amb una pista d’auditoria apropiada.

➢ Els documents es conservaran, o bé en forma d’originals o de còpies compulsades d’originals o bé
en suports de dades comunament acceptats, en especial, versions electròniques de documents
originals o documents existents únicament en versió electrònica.
4.- En relació amb la disponibilitat de la documentació (art. 140 del Reglament [UE] núm. 1303/2013):
➢ Tots els documents justificatius relatius a les despeses suportades pels fons sobre les operacions
la despesa total subvencionable de les quals siga inferior a 1.000.000 € s’han de posar a disposició
de la Comissió i del Tribunal de Comptes Europeu, si així ho sol·liciten, durant un termini de 3 anys a
partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en què estiguen incloses les
despeses de l’operació.
➢ En el cas de les operacions no previstes en el paràgraf anterior, tots els documents
justificatius han d’estar disponibles durant un termini de 2 anys a partir del 31 de desembre
següent a la presentació dels comptes en què estiguen incloses les despeses definitives de
l’operació conclosa.
5.- Complir la normativa regional, nacional i comunitària que siga aplicable, en especial les normes
nacionals de subvencionabilitat i la normativa en matèria de contractació pública.
6.- Informar sobre el nivell d’èxit dels indicadors de productivitat alhora que es justifiquen despeses per a
declarar-les en les sol·licituds de reembossament.
7.- Garantir que es podrà realitzar un adequat seguiment del compliment dels indicadors de productivitat
i de resultat vinculats a l’operació aprovada, que estiguen recollits en el Programa Operatiu aprovat.
La metodologia de càlcul dels indicadors de productivitat pot trobar-se en l’enllaç següent:
http://www.presidencia.gva.es/documents/80292207/0/C009+AUMENTO+VISITAS/f4a69a1e-799e-4a3a981e-89c192f7600a
El càlcul dels indicadors de resultat correspondrà a l’Institut Nacional d’Estadística o a l’Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial, segons els casos.
8.- Aplicar mesures antifrau eficaces i proporcionades en el seu àmbit de gestió per a evitar el doble
finançament, les falsificacions de documents, etc., així com proporcionar informació per a la detecció de
possibles “banderes roges” (contractació manegada, licitacions col·lusòries, conflicte d’interessos,
manipulació d’ofertes i fraccionament de la despesa).
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9.- Corregir les irregularitats (inclòs a tant alçat), amb la correlativa disminució de l’ajuda FEDER
corresponent, així com tornar els imports percebuts indegudament, juntament amb els possibles
interessos de demora.
10.- Col·laborar amb l’autoritat de gestió o, si és el cas, amb l’organisme intermedi, en l’elaboració dels
Informes d’execució anual i final corresponents, així com en els d’avaluació del Programa Operatiu.
11.- Acreditar davant de l’autoritat de gestió o davant dels responsables de l’organisme intermedi la
realització de l’activitat i facilitar les comprovacions encaminades a garantir la correcta realització del
projecte o l’acció objecte de l’ajuda, per a la qual cosa s’ha d’aportar la documentació que siga requerida i
facilitar tant la verificació administrativa com sobre el terreny de les operacions.
12.- Sotmetre’s a qualssevol altres actuacions de comprovació i control financer que realitze l’autoritat de
gestió del FEDER, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat o les seues intervencions delegades,
el Tribunal de Comptes, els òrgans de control de la Comissió Europea o el Tribunal de Comptes Europeu,
d’acord amb el que estableix la normativa aplicable a la gestió de les ajudes cofinançades amb fons
comunitaris, per a la qual cosa ha d’aportar tota la informació que li siga requerida.
13.- Complir amb els requisits que, en matèria d’igualtat d’oportunitats, medi ambient i innovació social,
estiguen establits, o es puguen establir, tant en el Reglament (UE) 1303/2013, el Reglament (UE)
1301/2013, com en qualsevol altra norma comunitària o nacional.
➢

Així mateix, els beneficiaris de les operacions han de conéixer:
14.- Que l’acceptació de l’ajuda suposa declarar que tenen capacitat administrativa, financera i operativa
suficient per a complir les condicions d’aquesta.
15.- Que l’acceptació de l’ajuda suposa permetre la inclusió de l’operació i les seues dades en la llista
d’operacions prevista en l’art. 115.2a i l’annex XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013.
16.- La possibilitat que l’autoritat de gestió utilitze la informació comunicada, de conformitat amb la
normativa comunitària i nacional aplicable als fons estructurals, per a efectuar l’anàlisi de riscos amb
ajuda d’eines informàtiques situades en la Unió Europea.
17.- La possibilitat de comunicar al Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) els fets que puguen
ser constitutius de frau o irregularitat (en els termes establits en la Comunicació 1/2017 de l’SNCA, de 6
d’abril, sobre la manera en què poden procedir les persones que tinguen coneixement de fets que puguen
ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats, totalment o
parcialment, a càrrec de fons procedents de la Unió Europea).
CONTINGUT ESPECÍFIC:

➢

En el cas de subvencionabilitat de terrenys i béns immobles:
➢
➢

En els supòsits de l’art. 7.3r i 4t de les N. G. S, justificació i percentatge de límit de
subvencionabilitat,
finalitats de les adquisicions de béns immobles i període durant el qual es preveu la utilització per
a aquestes finalitats.

L’alcalde president de l’entitat local beneficiària, responsable de l’inici i l’execució de l’operació per a la
qual s’ha sol·licitat finançament conforme al P. O. del FEDER 2014-2020, declara la conformitat amb les
condicions expressades en el document que estableix les condicions de l’ajuda (DECA), corresponent a
l’operació: FC-049/17. Rehabilitació Casa de l’Aiora a ALMUSSAFES.
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