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INSTRUCCIÓ 1/2020 DE 29 DE MAIG DEL DIRECTOR GENERAL DE QUALITAT,
REHABILITACIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA SOBRE INSPECCIONS D’OBRA EN LA
TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS DE REHABILITACIÓ DURANT L’ESTAT D’ALERTA DEGUT
A LA COVID-19

Davant la dificultat de realitzar inspeccions d'obra que assegurin la constatació
de la correspondència de les actuacions realment executades amb les
projectades o declarades, a causa de l'estat d'alarma decretat per la crisi
sanitària de la COVID-19, s'indica, mitjançant la present Instrucció, els criteris
d'actuació a aplicar per a la tramitació de la qualificació definitiva dels expedients
d'ajudes a la rehabilitació d'edificis i habitatges:
1) Els Serveis Tècnics habilitats per a aquesta tramitació determinaran si a
través del reportatge fotogràfic presentat i l'avaluació del conjunt de la
documentació que consti a l'expedient s'obté informació suficient per considerar
que les actuacions subvencionades s'han executat correctament, d'acord amb el
projectat o declarat, i, en aquest cas, es fan creditores de percebre la subvenció
corresponent. Si és així, han d'informar favorablement l'abonament de les ajudes
sense necessitat de fer una prèvia comprovació sobre el terreny de les obres /
actuacions efectivament realitzades.
2) L'abonament de les ajudes d'acord amb la tramitació indicada a l'apartat
anterior no impedeix que, un cop aixecat l'estat d'alarma, s'exerceixin
inspeccions per a la comprovació, a posteriori, de la veracitat i correcció de les
actuacions subvencionades, bé sigui per algun indici sobrevingut que així ho
aconselli, o bé sigui per l'establiment d'un programa d'inspeccions sobre una
mostra aleatòria dels expedients culminats amb aquesta fórmula de tramitació.
La constatació sobre el terreny de la falsedat o inducció a error de la
documentació aportada a l'expedient donarà lloc a la revocació de la subvenció
concedida, a la devolució de les quanties atorgades més els interessos legals
d’allò injustament percebut i a les sancions administratives que puguen
correspondre.
3) Aquesta instrucció mantindrà la seva vigència mentre no siga aixecat l'estat
d'alarma i s'aprecie que ha transcorregut un període raonable de seguretat i
normalització de l'activitat inspectora i administrativa en la tramitació
d'expedients d'ajudes a la rehabilitació d'edificis i habitatge
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