PUBLICACIÓ
BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS (CODI:L09/2019/A)
PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS DEL PROGRAMA
METROPOLITÀ CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA 2019
Aprovat per l’Ajuntament del Papiol mitjançant Acord de Junta de Govern Local
núm. 0402J19 de 28.01.2019. EXP. E: 2019_211
(...) BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS
DEL PROGRAMA METROPOLITÀ CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA 2019.
01.- Objecte i regulació.
Aquesta regulació es basa en els criteris de selecció i/o valoració/puntuació del
Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica (PMMCPE) de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB).
Aquests ajuts es destinaran a les finalitats socials determinades al programa especificat
que finança l’AMB.
02.- Persones beneficiaries.
Són beneficiaries d’aquests ajuts les persones determinades al PMMCPE de l’AMB i
supletòriament les persones que poden ser beneficiaries d’ajuts d’urgència social.
03.- Criteris d’atorgament.
Els criteris de concessió seran els determinats al PMMCPE de l’AMB i supletòriament els
aplicables per l’atorgament d’ajuts d’urgència social.
04.- Acceptació de la subvenció.
Els/ les beneficiaris/es, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord, hauran d’acceptar sense
reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió.
Sense perjudici de l’acceptació expressa, la fermesa de la resolució administrativa de
concessió de l’ajut tindrà tàcitament efectes d’acceptació.
05.- Forma de pagament i perceptor.
El pagament de l’import de la subvenció concedida s’efectuarà al compte o destinatari
que s’indiqui a la resolució que atorga l’ajut, a proposta del Departament d’Acció Social.
Igualment, el pagament podrà realitzar-se directament a un tercer i/o empresa prestadora
del servei de subministrament energètic.
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06.- Justificació dels ajuts.
La justificació es verificarà de conformitat amb l’article 30.7 de la Llei General de
Subvencions 38/2003 que diu: “Les subvencions que es concedeixin en atenció a la
concurrència d’una determinada situació en el perceptor no requeriran altra justificació
que l’acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la situació esmentada
prèviament a la concessió, sense perjudici dels controls que es puguin establir per
verificar la seva existència.

El suport material i comptable de la justificació de la despesa d’aquests ajuts socials,
la constituirà la mateixa certificació interna/comunicació (CIC) de la resolució que en
cada cas els atorgui, la qual tindrà a tots els efectes, de conformitat amb l’article 21.1g)
de les vigents bases d’execució, el caràcter de document intern justificatiu assimilat a
factura (DIJAF).
07.- Instrucció i resolució dels procediments.
El procediment d’atorgament d’ajuts s’instruirà pel Departament d’Acció Social i inclourà
en tot cas l’informe de valoració/proposta segons model normalitzat.

Nota: Aquest anunci es publicarà en el tauler d’anuncis del Papiol (seu
electrònica) i en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI
El Papiol, 4 de febrer de 2019
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