SUBVENCIONS. BASES
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2016. SUBVENCIONS (Aprovació 26.11.2015)

Article 23.
L'Ajuntament de Campos pot atorgar subvencions, ajuts i beques a entitats públiques i
privades, així com a particulars, les activitats dels quals supleixin o complementin els serveis
atribuïts a la corporació i siguin d’interès per al municipi.
Donat que l’article 17.2 de la Llei General de Subvencions estableix que les bases reguladores
de les subvencions de les corporacions locals s’hauran d’aprovar en el marc de les seves
bases d’execució, en els articles següents es regulen alguns aspectes a tenir en compte per
l’atorgament de les mateixes. No obstant, en tot cas els procediments s’hauran d’ajustar al que
preveu l’articulat de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Aquelles ajudes o subvencions excloses de l’àmbit de la Llei General de Subvencions, no
estaran afectades pel que es regula en aquestes bases d’execució en matèria de subvencions.
Article 24
Les subvencions, ajuts i beques es poden atorgar de forma singular en el pressupost.
També es poden atorgar subvencions mitjançant convocatòries, per a les quals s’ha de realitzar
la redacció, la tramitació i l’aprovació de les corresponents bases d'atorgament.
Igualment, es poden atorgar subvencions mitjançant la signatura de convenis o contractes amb
entitats públiques i privades, així com a particulars, o bé mitjançant un acte administratiu dictat
per l'òrgan competent per raó de la quantia. En aquests dos casos, l'atorgament de la
subvenció està lligada al compliment de les exigències de publicitat i concurrència.
Article 25
1. Si no hi ha regulació expressa, les subvencions s'han de justificar durant l'exercici en què
s’atorguen. En cas que no es puguin justificar dins d'aquest termini, el beneficiari pot demanar
una pròrroga de justificació fins al darrer dia hàbil de l'exercici següent al de l'atorgament.
Aquesta pròrroga és automàtica en cas que una subvenció s'hagi atorgat dins del quart
trimestre de l'exercici i, en acabar, no s'hagi justificat.
2. Quant a la forma de justificació, a manca de regulació concreta, s'ha de realitzar mitjançant
la presentació de factures o minuta d'honoraris, expedits d'acord amb el que es preveu
reglamentàriament. Aquests justificants poden ser documents originals o fotocòpies
autenticades per una persona que en doni fe pública. En el cas de que, excepcionalment, per
un motiu molt concret, no es pugui justificar amb un document, factura,... s’haurà de comprovar
per part de l’Ajuntament que l’activitat objecte de la subvenció s’hagi realitzada.
En el supòsit que la subvenció hagi estat atorgada en funció d'un projecte d'obres o
instal•lacions, la justificació ha de ser, en tot cas, en funció d'un certificat detallat de les obres,
expedit pel tècnic competent, aprovat per l'òrgan corresponent de l'entitat beneficiària, i al qual
s’ha d’adjuntar l'acta de recepció provisional de l'obra i la factura corresponent, que podrà ser
original o còpia autenticada.
En el supòsit que la subvenció estigui destinada a finançar l'atorgament de premis en un
concurs, la justificació s’ha de fer mitjançant la presentació d'una còpia de l'acta del jurat i els
rebuts dels premiats, on han de constar totes les dades que identifiquin el perceptor. En cas de
premis atorgats per entitats locals, la justificació es podrà realitzar mitjançant la certificat
expedit per l’interventor de l’entitat, acreditativa del compliment de les bases del premi i del
resultat que hagi acordat el jurat corresponent, així com del pagament dels premis als
beneficiaris.
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Article 26
Les subvencions que estiguin singularment previstes en el pressupost es lliuraran directament
en virtut d’una resolució de la presidència de la corporació, o del regidor responsable de l’àrea,
la qual podrà disposar el pagament total o parcial de l'import consignat.
Article 27
Les beques i premis que es concedeixin en resolució dels concursos que anualment convoqui
la corporació per adjudicar-los, es lliuren en una sola vegada contra la consignació que tingui el
pressupost de l'exercici en què es produeixi la resolució.
Article 28
En el supòsit que un peticionari de subvenció, una vegada s'hagi dictat l'acte administratiu
d'atorgament o s'hagi signat el conveni o contracte corresponent, no estigui d'acord amb les
condicions que se li imposen o decideixi no dur a terme l'actuació, ha de presentar la renúncia
a percebre-la, ja que en cap cas no es podrà autoritzar un canvi de finalitat ni de condicions de
la subvenció.
Article 29
En els casos que, pel seu caràcter singular, extraordinari o urgent, no es puguin atendre, en els
diferents programes específics d’ajuts de l'Ajuntament, les diverses activitats o actuacions de
les diferents entitats locals o entitats privades sense ànim de lucre que l'Ajuntament tingui
voluntat d’atendre, s’han de complir els següents requisits:
I. Presentar la petició de la subvenció, en la qual hi han de constar les dades personals de qui
la demana, i si ho fa en nom propi o en nom d'una entitat, pública o privada; també hi haurà de
constar l'actuació que es pretén dur a terme, especificant el seu cost i motivant la petició de
subvenció que es fa, que en tot cas ha de ser d'una quantitat concreta. Si sobrepassa el 50%
del cost de l'activitat, s’ha de justificar el motiu de l'increment.
II. Juntament amb la petició, s'ha de presentar un pressupost detallat de totes les despeses que
comporta l'activitat o, segons el cas, un projecte de l'obra, que ha de servir de suport per
justificar la petició de subvenció.
III. També s'ha d'adjuntar una declaració jurada en la qual es faci constar que, en cas d'atorgarse la subvenció, el peticionari no té cap causa d'incompatibilitat; que accepta la subvenció que
se li pugui atorgar, així com les condicions que se’n derivin; que es compromet a justificar la
subvenció atorgada en la forma i en el termini fixats a l'acord de concessió, i en el seu defecte,
els que estiguin fixats en aquestes bases; que es compromet a comunicar l'obtenció d'altres
ajuts d'altres institucions públiques o privades per al finançament de l'actuació que es demana i
a facilitar tota la informació que la Intervenció de l'Ajuntament i la Sindicatura de Comptes li
requereixin.
IV. En cas d'entitats privades, s'ha d'adjuntar a la petició una còpia del DNI de la persona que la
signa i en cas que actuï en representació d'una persona jurídica, també s’hi ha d'adjuntar una
còpia del NIF de l'entitat.
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