LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern
Article 15
Transparència en l’activitat subvencional
1. La informació relativa a les subvencions i els ajuts públics que els subjectes
obligats han de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d’incloure:
a) Una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que els subjectes obligats
tinguin previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de
l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per a ésser-ne beneficiari.
b) Els objectius, a efectes d’utilitat pública o social, que pretén assolir la subvenció o
l’ajut i els efectes que la mesura de foment pot produir en el mercat, si escau.
c) Les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb la indicació de l’import, l’objecte i
els beneficiaris. Aquesta informació ha d’incloure les subvencions i els ajuts, ha
d’estar actualitzada i ha de fer referència als darrers cinc anys. També ha d’incloure
les subvencions i els ajuts atorgats sense publicitat i concurrència si aquests requisits
s’han exceptuat, en els casos establerts legalment. En el cas de subvencions i ajuts
públics atorgats per motius de vulnerabilitat social, s’ha de preservar la identitat dels
beneficiaris.
d) La informació relativa al control financer de les subvencions i els ajuts públics
atorgats.
e) La justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o
ajut atorgats.
2. Les bases reguladores de la concessió de subvencions i ajuts públics que es
puguin atorgar per un import superior a 10.000 euros han d’incloure l’obligació dels
beneficiaris, si són persones jurídiques, de comunicar als subjectes obligats la
informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a
l’efecte de fer-les públiques. En els supòsits legals en què no s’apliqui un procés de
concurrència per a atorgar les subvencions o els ajuts, aquesta obligació l’ha
d’incloure l’acte o el conveni corresponent.

