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Pressupostos de despeses

Augments

Import

—

Milions de ptes.

Aplicació Denominació

21.207.719.A.475 Subvencions per seque-
ra. Reial decret llei
11/1999.

2.150

El romanent d’aquest crèdit en acabar l’exercici de
1999 es pot incorporar al pressupost de l’exercici
següent.

2. Es concedeix un suplement de crèdit per un
import de 612,5 milions de pessetes al pressupost en
vigor de la secció 21 «Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació», servei 01 «Subsecretaria d’Agricultura,
Pesca i Alimentació», programa 711A «Direcció i Serveis
Generals d’Agricultura», concepte 770 «Suport financer
per danys ocasionats per la sequera».

3. El crèdit extraordinari i el suplement de crèdit que
es concedeixen en aquest article es financen amb deute
públic, d’acord amb el que estableix l’article 101 del text
refós de la Llei general pressupostària, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre.

Article 7. Transferències de crèdit.

A les transferències de crèdit que es facin per donar
compliment al que disposa aquest Reial decret llei, no
els són aplicables les limitacions que preveuen l’article
70 del text refós de la Llei general pressupostària i l’ar-
ticle 11 de la Llei 49/1998, de 30 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a 1999.

Disposició final primera. Habilitació.

El Govern i els titulars dels departaments ministerials,
en l’àmbit de les seves competències, han de dictar les
disposicions i adoptar les mesures necessàries per a
l’execució del que estableix aquest Reial decret llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia
de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 11 de juny de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI

DE MEDI AMBIENT
13470 REIAL DECRET 940/1999, de 4 de juny, pel

qual s’aprova el Reglament sobre la determi-
nació i concessió de subvencions públiques
estatals a les àrees d’influència socioeconò-
mica dels parcs nacionals. («BOE» 145,
de 18-6-1999.)

La Llei 4/1989, de 27 de març, modificada per la
Llei 41/1997, de 5 de novembre, de conservació dels

espais naturals i de la flora i fauna silvestres, en l’article
22 quater, disposa que, en l’àmbit dels parcs nacionals
i amb la finalitat de promocionar el desenvolupament
sostenible de les poblacions que tenen en el seu territori
parcs nacionals, es poden concedir ajudes tècniques,
econòmiques i financeres a les àrees d’influència socioe-
conòmiques d’aquests parcs nacionals, la determinació
de les quals s’ha d’establir per reglament.

Per tal de conformar aquest reglament, comú, homo-
geni i no territorialitzat per al conjunt dels parcs nacio-
nals, aquest Reial decret estableix el règim per a la con-
cessió de les subvencions esmentades a partir de les
dotacions consignades anualment en els pressupostos
generals de l’Estat. En la seva redacció s’ha considerat
el text refós de la Llei general pressupostària, aprovat
pel Reial decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setem-
bre, modificada la seva secció 4a, sobre ajudes i sub-
vencions públiques, per l’article 16.3 de la Llei 31/1990,
de 27 de desembre, en els articles 81 a 84, perquè
es refereix a les ajudes i subvencions públiques la gestió
de les quals correspon a l’Administració de l’Estat o als
seus organismes autònoms.

Igualment, en el procediment de concessió s’ha tingut
en compte el Reial decret 2225/1993, de 17 de desem-
bre, pel qual s’aprova el Reglament de procediment per
a la concessió de subvencions públiques. En aquest sen-
tit, en aquesta norma s’estableixen, en relació amb les
subvencions objecte de la norma, les disposicions gene-
rals, l’objecte i els requisits, l’àmbit d’aplicació, els òrgans
competents, i el procediment, i s’adequa la seva aplicació
a les característiques específiques dels parcs nacionals.

La gestió de les subvencions derivades d’aquest Reial
decret correspon a l’organisme autònom Parcs Nacio-
nals, d’acord amb el que estableix la Llei 4/1989 modi-
ficada per la Llei 41/1997, atenent criteris generals i
amb l’objecte d’assegurar la coherència interna de la
Xarxa de Parcs Nacionals, i es garanteix la intervenció
dels patronats, de les comissions mixtes de gestió de
cada parc nacional, com també del Consell de la Xarxa
de Parcs Nacionals, prèviament a la resolució de les
concessions.

Les so�icituds i les peticions de subvencions públi-
ques han de ser avaluades d’acord amb els criteris de
valoració que s’estableixen. Aquests criteris estan rela-
cionats amb la viabilitat i l’eficàcia dels projectes per
als quals se so�iciten. Cal que siguin actuacions que
possibilitin activitats compatibles amb la conservació de
la naturalesa, la integració del parc nacional a la realitat
comarcal on se situa, la protecció del patrimoni arqui-
tectònic i cultural i, en general, que contribueixin a la
millora de la qualitat de vida dels habitants dels entorns
dels parcs nacionals. És a dir, que promocionin el desen-
volupament sostenible, l’ús racional dels recursos, l’in-
tercanvi de coneixements i experiències, i la co�aboració
entre coneixedors i interessats per la conservació dels
parcs nacionals.

Per a això, una condició essencial en aquestes sub-
vencions ha de ser la seva àmplia distribució. A aquest
efecte, s’ha previst que hi puguin accedir com a bene-
ficiaris, a més de les corporacions locals, tal com s’ha
fet en els últims anys en aplicació de l’article 18.2 de
la Llei 4/1989, empreses privades, particulars i insti-
tucions sense finalitats de lucre.

L’aplicació dels criteris de valoració també serveix
com a fonament per a la motivació de la resolució, en
consonància amb el que exigeix l’article 54 de la Llei
30/1992, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. Recollint els
principis establerts en la norma abans esmentada, es
preveu que el procediment finalitzi mitjançant resolució
motivada del president de l’organisme autònom Parcs
Nacionals, i s’articulen mecanismes per garantir el res-
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pecte ple a l’objecte, les condicions i la finalitat de la
subvenció, com també als criteris de valoració establerts
en cada cas.

En conseqüència, i en compliment del que estableix
l’article 22 quater de la Llei 4/1989, de 27 de març,
introduït per la també esmentada Llei 41/1997, de 5
de novembre, de conservació dels espais naturals i de
la flora i fauna silvestres, aquest Reial decret aprova el
Reglament que regula i determina les subvencions públi-
ques que es poden concedir a les àrees d’influència
socioeconòmica dels parcs nacionals.

Complementàriament, aquest Reial decret esmena
algunes omissions i errors apreciats en la composició
actual dels patronats dels parcs nacionals tal com preveu
el Reial decret 1760/1998, de 31 de juliol, pel qual
es fixa la composició d’aquests òrgans, com també les
mancances derivades de la indeterminació amb què el
seu règim econòmic i de funcionament també preveu
el Reial decret abans esmentat.

D’acord amb el que estableixen l’article 22 ter de
la Llei 4/1989, de 27 de març, i l’article 2 del Reial
decret 2488/1994, de 23 de desembre, pel qual es
determinen les funcions de la Comissió Nacional de Pro-
tecció de la Naturalesa, es dicten les normes que en
regulen el funcionament i s’estableixen els comitès espe-
cialitzats que hi són adscrits, el Consell de la Xarxa de
Parcs Nacionals i la Comissió Nacional de Protecció de
la Naturalesa han emès els informes preceptius.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi
Ambient, amb l’aprovació del ministre d’Administracions
Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 4 de juny de 1999,

D I S P O S O:

Article únic.

S’aprova, amb el text que s’adjunta a l’annex, el Regla-
ment sobre la determinació i la concessió de subvencions
públiques estatals a les àrees d’influència socioeconò-
mica dels parcs nacionals.

Disposició addicional primera.

S’introdueixen en l’annex II del Reial decret
1760/1998, de 31 de juliol, pel qual es determina la
composició i el funcionament del Consell de la Xarxa
de Parcs Nacionals, de les Comissions Mixtes de Gestió
d’aquests parcs i dels seus patronats, les modificacions
següents:

1. L’apartat 3 queda redactat en aquests termes:
«La composició del Patronat del Parc Nacional d’Aigües-
tortes i Estany de Sant Maurici és la que determina la
seva normativa específica».

2. S’afegeix el paràgraf m) a l’apartat 4, amb la
redacció següent: «m) Un representant del Consell Supe-
rior d’Investigacions Científiques».

3. El paràgraf j) de l’apartat 9 queda redactat en
aquests termes: «Un representant de la Federació Canà-
ria de Muntanyisme».

4. El paràgraf k) de l’apartat 10 queda redactat en
aquests termes: «Un representant de la Federació Canà-
ria de Muntanyisme».

Disposició addicional segona.

S’afegeix un apartat 9 a l’article 4 del Reial decret
1760/1998, de 31 de juliol, pel qual es determina la
composició i el funcionament del Consell de la Xarxa
de Parcs Nacionals, de les comissions mixtes de gestió

d’aquests parcs i dels seus patronats, amb la redacció
següent: «L’organisme autònom Parcs Nacionals, amb
càrrec als seus pressupostos, ha d’atendre les necessitats
econòmiques i de funcionament dels patronats dels
parcs nacionals».

Disposició addicional tercera.

El que preveu aquest Reial decret no afecta el que
disposa el Reial decret 632/1995, de 21 d’abril, pel
qual s’estableix un règim de mesures a aplicar en les
zones d’influència dels parcs nacionals i d’altres zones
sensibles de protecció especial, per fomentar l’ús de
mètodes de producció agrària compatibles amb les exi-
gències de la protecció del medi ambient i de la con-
servació del medi natural, i l’Ordre del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació de 21 de maig de 1998,
per la qual es regula l’aportació de l’Administració Gene-
ral de l’Estat destinada a cofinançar els programes
comarcals de desenvolupament rural acollits al programa
operatiu PRODER i a la iniciativa comunitària LEADER II.

Disposició final única.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 4 de juny de 1999.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient,

ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA

ANNEX

Reglament sobre la determinació i la concessió de sub-
vencions públiques estatals a les àrees d’influència

socioeconòmica dels parcs nacionals

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

L’objecte d’aquest Reglament és establir el règim de
subvencions públiques estatals que concedeix l’organis-
me autònom Parcs Nacionals amb la finalitat de pro-
mocionar el desenvolupament sostenible i la millora de
la qualitat de vida de les persones residents en l’àrea
d’influència socioeconòmica dels parcs nacionals. Les
actuacions incloses en aquest règim són les que estableix
l’article 5 d’aquest Reglament.

Article 2. Beneficiaris.

Poden participar en les convocatòries de les subven-
cions:

a) Les corporacions locals dels municipis situats en
l’àrea d’influència socioeconòmica dels parcs nacionals,
com també agrupacions d’aquestes corporacions.

b) Empreses privades que exerceixin la seva activitat
principal, o que pretenguin insta�ar-la, en l’àrea d’influèn-
cia socioeconòmica dels parcs nacionals, amb seu social
en aquesta àrea.

c) Propietaris privats i persones residents en l’àrea
d’influència socioeconòmica dels parcs nacionals.

d) Institucions sense finalitats de lucre que duguin
a terme actuacions en matèria de conservació i ús sos-
tenible en l’àrea d’influència socioeconòmica dels parcs
nacionals.
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Article 3. Convocatòria.

1. Cada any, sempre abans de l’1 de febrer, amb
l’informe favorable previ del Consell de la Xarxa, el pre-
sident de l’organisme autònom Parcs Nacionals, mitjan-
çant resolució publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat»,
ha de convocar la concessió de subvencions, en règim
de concurrència competitiva, per a la realització d’ac-
tivitats i projectes dels que preveu l’article 5 d’aquest
Reglament, que són finançades amb càrrec als crèdits
aprovats per a aquest organisme en els corresponents
pressupostos generals de l’Estat.

2. La convocatòria anual inclou fins a quatre línies
individualitzades adreçades, cadascuna d’elles, a:

a) Corporacions locals, com també agrupacions d’a-
questes corporacions.

b) Empreses privades.
c) Propietaris privats i persones residents.
d) Institucions sense finalitats de lucre.

Article 4. Crèdit pressupostari.

Les subvencions s’imputen al crèdit disponible, una
vegada previstos els compromisos derivats de les sub-
vencions atorgades en anys anteriors, del pressupost
de despeses de l’organisme autònom Parcs Nacionals
dins dels pressupostos generals de l’Estat per a l’any
en qüestió.

Article 5. Activitats i projectes subvencionables.

1. Per poder optar a les subvencions que regula
aquest Reglament, les so�icituds han de ser per a acti-
vitats i projectes viables. La durada de les activitats i
els projectes ha de quedar-hi clarament establerta i no
pot ser superior a tres anys (a comptar de la data de
concessió de la subvenció). Els projectes també han d’es-
tar temporalitzats adequadament, de manera que per-
metin la distribució del crèdit d’acord amb les dispo-
nibilitats pressupostàries anuals i amb la certificació par-
cial prèvia en els casos en què sigui procedent.

2. Poden ser objecte de subvenció les so�icituds
referides a:

a) Actuacions que potenciïn el desenvolupament
socioeconòmic dels residents, altre altres, les artesanals
i de turisme sostenible, compatibles amb la conservació
dels processos naturals.

b) Actuacions de la iniciativa pública i privada ten-
dents a posar en marxa activitats econòmiques d’ús
públic relacionades amb el parc nacional.

c) Insta�ació d’infraestructures d’acollida de visi-
tants que incorporin criteris conservacionistes i alliberin
pressió d’ús públic de l’interior dels parcs nacionals.

d) Millores de les infraestructures a l’interior de
nuclis urbans destinades a l’ús general, que representin
un benefici clar per als habitants i siguin compatibles
amb la conservació dels recursos naturals.

e) Actuacions de millora d’infraestructures rurals
que siguin compatibles amb la conservació i garanteixin
un augment de la qualitat de vida dels habitants.

f) Actuacions de foment, conservació i restauració
del patrimoni cultural i de la tipologia arquitectònica rural,
tant dels nuclis de població com dels elements aïllats,
en particular, si estan associats als usos tradicionals.

g) Actuacions de conservació de flora i fauna que
corregeixin els problemes actuals i millorin l’estat de la
situació poblacional de les espècies presents en els parcs
nacionals, en particular de les catalogades.

h) Actuacions restauradores d’impactes visuals i
estètics en àrees naturals que millorin la qualitat natural
de l’entorn dels parcs nacionals.

i) Actuacions de millora i restauració ambiental dels
cursos fluvials per a la utilització com a zones de refugi
i de reproducció d’espècies ictícoles.

j) Actuacions de manteniment i regulació de les acti-
vitats i els usos tradicionals per tal d’assegurar la seva
compatibilitat amb els objectius dels parcs nacionals.

k) Programes de formació i capacitació en activitats
econòmiques relacionades amb els principis que carac-
teritzen els parcs nacionals.

3. La quantitat de les subvencions individuals que
s’atorguin a empreses privades no pot superar en cap
cas les quantitats fixades en les directrius comunitàries
sobre ajudes d’Estat.

CAPÍTOL II

Procediment

Article 6. Procediment de concessió

La concessió d’aquestes subvencions es porta a terme
de conformitat amb el que preveu aquest Reglament,
i en el que no preveu s’apliquen les prescripcions que
estableix el Reglament per a la concessió d’ajudes i sub-
vencions públiques aprovat pel Reial decret 2225/1993,
de 17 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament per
a la concessió d’ajudes i subvencions públiques.

Article 7. Òrgans d’instrucció del procediment.

1. La instrucció del procediment, la porta a terme
una Comissió d’Instrucció formada per tres funcionaris
de l’organisme autònom Parcs Nacionals designats
expressament pel seu president en cada convocatòria
anual. A més de la designació, en cada convocatòria
anual també s’ha de determinar quin d’ells exerceix la
presidència de la Comissió i qui hi actua com a secretari.

2. La Comissió d’Instrucció esmentada porta a ter-
me les actuacions d’instrucció, audiència i formulació
de proposta de resolució, en els termes que preveu l’ar-
ticle 5 del Reglament per a la concessió d’ajudes i sub-
vencions públiques aprovat pel Reial decret 2225/1993,
de 17 de desembre. El secretari de la Comissió d’Ins-
trucció és qui ha d’estendre l’acta de cadascuna de les
reunions de la Comissió, la qual ha de ser signada per
tots els seus membres.

Article 8. Presentació de so�icituds.

1. Els interessats han d’adreçar les seves so�icituds,
juntament amb els projectes d’execució respectius i la
documentació complementària que considerin pertinent,
al president de l’organisme autònom Parcs Nacionals,
i també les han de presentar als registres generals dels
parcs nacionals corresponents, i també a qualsevol dels
llocs a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú.
Finalitzat el termini de presentació de so�icituds, aques-
tes han de ser traslladades a la Comissió d’Instrucció.

2. En la convocatòria anual s’ha de detallar, si és
procedent i amb independència del que assenyala l’a-
partat 5 d’aquest article, la documentació que han d’in-
cloure els projectes que cal aportar amb les so�icituds.
Per a les actuacions promogudes per particulars que
consisteixin en millores de les edificacions i les insta-
�acions, per tal d’adequar-les a la tipologia i les carac-
terístiques tradicionals, es pot substituir el projecte per
una simple justificació raonada de l’actuació.
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3. El termini de presentació és de trenta dies hàbils
a comptar des de l’endemà de la publicació en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» de la convocatòria anual.

4. Les so�icituds presentades han de contenir les
dades següents:

a) Títol del projecte o actuació per al qual es pretén
la subvenció.

b) Import total del projecte.
c) Import de la subvenció so�icitada.
d) Període d’execució, que en cap cas no pot superar

els tres anys a partir del moment de la seva aprovació.
Les actuacions han d’estar temporalitzades en períodes
de dotze en dotze mesos.

e) Compromís d’executar el projecte complet en cas
que la subvenció concedida sigui inferior al que s’hagi
so�icitat o, altrament, s’ha d’assenyalar si es desistiria
de la subvenció o es reduiria el projecte per adaptar-lo
a les condicions del que s’hagi concedit.

5. Els projectes d’activitats que s’adjuntin a la so�i-
citud han de contenir, com a mínim:

a) Si es tracta de projectes d’obres, el que assenyala
l’article 124 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques.

b) Si no es tracta d’obres, una memòria d’activitats
que cal executar juntament amb el pressupost detallat
per grups homogenis d’activitats.

Article 9. Criteris de valoració.

Per a la concessió de les subvencions es valoren pre-
ferentment les circumstàncies següents:

a) Actuacions que tendeixin a fer viables econòmi-
cament activitats tradicionals.

b) Activitats que siguin compatibles amb la conser-
vació del medi ambient i del patrimoni arquitectònic i
que contribueixin clarament al desenvolupament socioe-
conòmic i a la millora de la qualitat de vida.

c) Iniciatives econòmiques lligades a la conservació
de la naturalesa, que contribueixin a la creació d’ocu-
pació estable.

d) Programes que donin suport a la difusió dels
valors culturals i naturals de la comarca i tinguin un
recolzament ampli dels habitants de la comarca.

e) Projectes que contribueixin a la millora de la con-
servació dels processos naturals que van justificar la
declaració del parc nacional, i que completin les actua-
cions que puguin estar desenvolupant les administra-
cions públiques.

El barem concret de cadascun d’aquests criteris de
valoració és l’establert en cada convocatòria, amb l’in-
forme previ del Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals.

Article 10. Instrucció.

1. Finalitzat el termini de presentació de so�icituds
i havent estat remeses a la Comissió d’Instrucció, aquesta
ha de fer d’ofici totes les actuacions que consideri neces-
sàries per determinar, conèixer i comprovar les dades
en virtut de les quals s’ha de pronunciar la resolució.

2. Les activitats d’instrucció comprenen:

a) Petició dels informes que es considerin necessaris
per emetre resolució d’acord amb el que preveu l’arti-
cle 5.2, paràgraf a), del Reial decret 2225/1993. En
particular, se so�icita l’informe dels patronats que preveu
l’article 23.bis.6.g) de la Llei 4/1989. A aquest efecte,
el secretari de la Comissió d’Instrucció remet a cada
patronat la documentació relativa a les so�icituds corres-

ponents al Parc Nacional respectiu, perquè aquells eme-
tin l’informe en el termini de trenta dies.

b) Avaluació de les so�icituds i les peticions fetes
d’acord amb els criteris de valoració que estableix l’arti-
cle 10 d’aquest Reglament.

Article 11. Audiències.

Efectuats els tràmits que assenyala l’article anterior
i abans d’elevar el resultat del que s’hagi instruït a les
diverses comissions mixtes per tal que elaborin la pro-
posta de distribució, l’expedient se sotmet al tràmit d’au-
diència als interessats durant un període de quinze dies,
perquè hi puguin formular a�egacions i aportar els docu-
ments que considerin convenients.

Article 12. Resolució.

1. Finalitzat el tràmit d’audiència i en un termini no
superior a quinze dies, la Comissió d’Instrucció ha d’e-
levar a cadascuna de les comissions mixtes de gestió,
com també a la comissió de coordinació en el cas del
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici,
les actuacions efectuades en el seu àmbit de compe-
tència, perquè aquestes, a la vista de tot el que s’hagi
fet, formulin, en el termini màxim de trenta dies, una
proposta de distribució referida a les seves respectives
àrees d’influència socioeconòmica.

2. Una vegada rebudes les propostes de distribució,
la Comissió d’Instrucció ha d’elevar al president de l’or-
ganisme autònom Parcs Nacionals, en el termini de quin-
ze dies, la totalitat de les actuacions, on s’ha d’incloure
un informe sobre les diverses propostes de distribució
efectuades per cadascuna de les comissions mixtes de
gestió i la proposta de resolució. El president de l’or-
ganisme autònom Parcs Nacionals ha de remetre la docu-
mentació rebuda de la Comissió d’Instrucció al Consell
de la Xarxa de Parcs Nacionals perquè aquest Consell
n’emeti un informe en el termini de quinze dies.

3. Transcorregut el termini a què es refereix el parà-
graf segon de l’apartat 2, el president de l’organisme
autònom ha de notificar la resolució corresponent en
el termini de quinze dies.

La resolució ha de ser única, total, motivada, i per
tota la dotació pressupostària disponible. Ha de relacio-
nar els projectes objecte de la subvenció i els interessats
beneficiaris. També ha d’assenyalar si la quantitat sub-
vencionada es refereix al total o a una part de les acti-
vitats proposades, com també la distribució de subvenció
en diverses anualitats en cas que es tracti de projectes
amb una durada superior a una anualitat. Si s’escau,
s’ha de fer constar expressament que la resolució és
contrària a l’estimació de la resta de so�icituds.

4. S’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
un extracte del contingut de la resolució i indicar el tauler
d’anuncis on estigui exposat el contingut íntegre, sens
perjudici del que estableix l’article 81.7 del text refós
de la Llei general pressupostària, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre.

5. En cas que la subvenció concedida sigui inferior
a l’import so�icitat per l’interessat, s’ha d’indicar la neces-
sitat d’adequació del projecte presentat a la subvenció
concedida. L’adequació esmentada, l’ha de fer el so�i-
citant en el termini màxim de trenta dies a comptar de
la notificació de la resolució, i ha de ser objecte d’a-
provació expressa.

Article 13. Forma de fer efectiva la subvenció.

1. Les subvencions concedides s’han d’entregar
amb la justificació prèvia que l’interessat beneficiari ha
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dut a terme els projectes o les activitats subvencionades
i els imports efectivament invertits. En cas de projectes
que incloguin diverses anualitats, es poden fer paga-
ments anuals parcials sobre la quantitat que es justifiqui
en cada exercici. A aquest efecte, aquesta justificació
no pot ser presentada després de l’1 d’octubre de l’any
corresponent.

2. No obstant això, a so�icitud de l’interessat bene-
ficiari, l’organisme autònom Parcs Nacionals pot entregar
anticipadament el 95 per 100 de la subvenció concedida,
i abonar la diferència amb la justificació prèvia en els
termes expressats a l’apartat anterior, en el cas de pro-
jectes que hagin previst acabar dins del mateix exercici
en què siguin concedits. L’avançament es garanteix mit-
jançant l’aportació prèvia pel beneficiari d’un aval per
un import igual al de la quantitat anticipada.

3. En cas de subvencions a projectes amb una dura-
da superior al 31 de desembre de l’exercici en què siguin
concedides, es pot entregar anticipadament, a so�icitud
de l’interessat beneficiari, la quantitat de la subvenció
assignada per a la primera anualitat, i abonar la diferència
en acabar les anualitats següents i contra les justifica-
cions corresponents. En aquest cas, a la justificació del
segon any s’ha de recollir el que s’hagi fet amb càrrec
a l’avançament inicial i treure’s del pagament que es
limita a la realització complementària corresponent a la
segona anualitat.

4. En el cas de subvencions per a adquisicions, paga-
ment de drets reals o similars, amb la so�icitud prèvia
de l’interessat beneficiari i sempre que estigui deguda-
ment justificat, l’organisme autònom Parcs Nacionals pot
entregar anticipadament fins al 100 per 100 de l’import
de la subvenció concedida.

Article 14. Obligacions dels beneficiaris.

1. Els beneficiaris han d’estar al corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social en el
moment del primer pagament de la subvenció.

2. Els beneficiaris de les subvencions estan obligats a:

a) Executar i justificar administrativament l’activitat
que fonamenta la concessió de la subvenció d’acord amb

la temporalització assenyalada en el projecte de so�icitud
i, en qualsevol cas, en un termini no superior a tres
anys a partir del moment de la concessió.

b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació,
seguiment i inspecció de l’aplicació de la subvenció per
part del funcionari designat per comprovar-la, com també
el control financer que correspongui a la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat.

c) Tenir totes les autoritzacions, els permisos i les
llicències necessàries per poder exercir l’activitat sub-
vencionada.

d) Facilitar tota la informació que els requereixi l’or-
ganisme autònom Parcs Nacionals i el Tribunal de
Comptes.

e) Comunicar qualsevol eventualitat que alteri o difi-
culti l’exercici de l’activitat per tal que, si es considera
de prou entitat, es pugui procedir a modificar les carac-
terístiques de la subvenció. Les so�icituds de modificació
han d’estar clarament justificades i s’han de formular
amb caràcter immediat a l’aparició de les circumstàncies
que les justifiquin i, en tot cas, amb l’anterioritat suficient
a la finalització del termini de la subvenció.

f) En cas de finançaments parcials, estar en con-
dicions d’assegurar que, amb independència del finan-
çament concedit, hi ha capacitat per executat la totalitat
del projecte o l’actuació.

3. Els beneficiaris han de divulgar que l’activitat ha
estat finançada per l’organisme autònom Parcs Nacio-
nals. A aquest efecte, durant l’execució de les obres sub-
vencionades s’han de fer les oportunes comunicacions
i senyalitzacions acreditatives del seu finançament d’a-
cord amb el que determini la convocatòria anual. Així
mateix, en aquesta convocatòria, s’ha de detallar la ins-
cripció que es considera que ha de figurar en les publi-
cacions subvencionades o divulgatives de les activitats
subvencionades. L’incompliment d’aquesta obligació ori-
gina l’exigència de reintegrament de les quantitats per-
cebudes i de l’interès de demora corresponent, d’acord
amb el que disposa l’article 81.9 del text refós de la
Llei general pressupostària, aprovat pel Reial decret legis-
latiu 1091/1988, de 23 de setembre.
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