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INSTRUCCIÓ 01/2021 DE LA D.G.E.H., F.S.H., I O.H. I S.U., RELATIVA AL PROCEDIMENT PER A LA
TRAMITACIÓ DE DEVOLUCIÓ D'AJUDES D'EXPEDIENTS DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE LA
DIRECCIÓ GENERAL D'EMERGÈNCIA HABITACIONAL, FUNCIÓ SOCIAL DE L'HABITATGE I OHSU.

1.- RENUNCIA AJUDES

En relació amb les sol·licituds de renúncia d'ajudes que s'han comunicat als Serveis Territorials
s'indica el següent:
Per al cas d'una renúncia, en la qual s'haja de tramitar la seua devolució d'ajudes, ha d'existir escrit
de la persona beneficiària en aqueix sentit, declarant expressament la seua renúncia a l'ajuda.
Com a contestació al mateix es remetrà escrit indicant l'import que correspon retornar, així com el
número del compte corrent, amb la següent informació:
-L'entitat bancària és CAIXABANK.
-El titular és la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
-El compte d'ingressos és la següent: ES61.2100.8681.5402.008.7973

Així mateix s'indicarà que, per a realitzar degudament l'ingrés, ha de constar la referència al
número d'expedient que correspon a l'ajuda, i que haurà de remetre's al Servei Territorial el
corresponent justificant bancari de l'ingrés realitzat, amb indicació de l'import ingressat.

2.- AJUDA NO JUSTIFICADA

Quan no s'ha justificat el pagament anticipat amb l'aportació dels rebuts justificatius en el termini
establit, com pot succeir en el cas de les ajudes lloguer Covid, regulades pel Decret 52/2020, haurà
de notificar-se per part del Servei Territorial tal fet a la persona beneficiària, amb l'advertiment
contingut en l'article 70 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions que estableix el següent, d'acord amb
el que s'estableix en aquest: “Transcorregut el termini establit de justificació sense haver-se
presentat la mateixa davant l'òrgan administratiu competent, aquest requerirà al beneficiari perquè
en el termini improrrogable de quinze dies siga presentada als efectes previstos en aquest Capítol.
La falta de presentació de la justificació en el termini establit en aquest apartat portarà amb si
l'exigència del reintegrament i altres responsabilitats establides en la Llei General de Subvencions”.
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3.- Per als casos en què definitivament no s'aporte la documentació justificativa, havent notificat
d'acord amb l'apartat 2 anterior o s'haja justificat un import menor al concedit i abonat, se li
notificarà a l'interessat perquè en el termini de 10 dies procedisca a realitzar l'ingrés de l'ajuda
percebuda no justificada, advertint que si no es produeix la devolució de l'ajuda s'iniciarà
procediment de reintegrament.

Per a això, s'haurà d'indicar en l'escrit, l'import concedit, import justificat i diferència de saldo a
retornar, així com les mateixes dades de l'apartat 1 anterior, relatius a nom de l'entitat i número del
compte bancari a més del número d'expedient de l'ajuda objecte de devolució, indicant-se així
mateix que haurà de remetre's al Servei Territorial corresponent el justificant bancari de l'ingrés.
Tot això com a pas previ a l'acord d'inici d'un procediment de reintegrament de subvencions.

A València, a la data de la signatura,

Firmat per Pura Peris García el 26/02/2021
09:36:38
Càrrec: Directora General d'Emergència
Habitacional, Funció Social de l'Habitatge

CSV:DI8STCC4-79V5MKQ4-1RUES4PG

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=DI8STCC4-79V5MKQ4-1RUES4PG

Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció
Social de l'Habitatge, i Observatori de l'Hàbitat i
Segregació Urbana
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Carrer de La Democràcia, 77 · 46018 València
www.gva.es

INSTRUCCIÓN 01/2021 DE LA D.G.E.H., F.S.H., I O.H. I S.U., RELATIVA AL PROCEDIMIENTO PARA
TRAMITACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE AYUDAS DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIA HABITACIONAL, FUNCIÓN
SOCIAL DE LA VIVIENDA Y OHSU.

1.- RENUNCIA AYUDAS
Con relación a las solicitudes de renuncia de ayudas que se han comunicado a los Servicios
Territoriales se indica lo siguiente:
Para el caso de una renuncia, en la que se deba tramitar su devolución de ayudas, debe existir
escrito de la persona beneficiaria en ese sentido, declarando expresamente su renuncia a la ayuda.
Como contestación al mismo se remitirá escrito indicando el importe que corresponde devolver,
así como el número de la cuenta corriente, con la siguiente información:
-La entidad bancaria es CAIXABANK.
-El titular es la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática
-La cuenta de ingresos es la siguiente: ES61.2100.8681.5402.008.7973
Asimismo se indicará que, para realizar debidamente el ingreso, debe constar la referencia al
número de expediente que corresponde a la ayuda, y que deberá remitirse al Servicio Territorial el
correspondiente justificante bancario del ingreso realizado, con indicación del importe ingresado.
2.- AYUDA NO JUSTIFICADA
Cuando no se ha justificado el pago anticipado con la aportación de los recibos justificativos en el
plazo establecido, como puede suceder en el caso de las ayudas alquiler Covid, reguladas por el
Decreto 52/2020, deberá notificarse por parte del Servicio Territorial tal hecho a la persona
beneficiaria, con la advertencia contenida en el artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones que establece lo siguiente, de acuerdo a lo establecido en el mismo: “Transcurrido el
plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo
competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea
presentada a los efectos previstos en este Capítulo. La falta de presentación de la justificación en el
plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás
responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones”.
3.- Para los casos en que definitivamente no se aporte la documentación justificativa, habiendo
notificado de acuerdo al apartado 2 anterior o se haya justificado un importe menor al concedido y
abonado, se le notificará al interesado para que en el plazo de 10 días proceda a realizar el ingreso
de la ayuda percibida no justificada, advirtiendo de que si no se produce la devolución de la ayuda
se iniciará procedimiento de reintegro.
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Para ello, se deberá indicar en el escrito, el importe concedido, importe justificado y diferencia de
saldo a devolver, así como los mismos datos del apartado 1 anterior, relativos a nombre de la
entidad y número de la cuenta bancaria además del número de expediente de la ayuda objeto de
devolución, indicándose asimismo que deberá remitirse al Servicio Territorial correspondiente el
justificante bancario del ingreso. Todo ello como paso previo al acuerdo de inicio de un
procedimiento de reintegro de subvenciones.

En Valencia, a la fecha de la firma,
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