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Objectius generals 
 
El principal objectiu és acomplir el mandat legal recollit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
que en el seu article 8.1 obliga als Ajuntaments que pretenguin atorgar subvencions, a aprovar el 
seu corresponent Pla Estratègic. 
 
També es pretén incidir de forma directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la 
gestió de la despesa pública subvencional. 
 
Així com optimitzar l’accés dels ciutadans al fet subvencional amb garanties de transparència, 
uninformitat de criteri municipal i de lliure concurrència. 
 
I finalment, racionalitzar la gestió municipal subvencional dotant-la de transversalitat en la 
planificació, sistematització en els procediments i eines tècniques avançades per l’avaluació. 
 
A partir de l’elaboració d’aquest Pla Estratègic de Subvencions s’ha anat perfilant el naixement 
d’un context on va desapareixent la percepció de l’Ajuntament com a planificador de l’oci 
col·lectiu o com a expenedor de les polítiques de benestar i hem entrat en el que es comença a 
anomenar el municipi relacional. 
 
Aquest municipi relacional situa el món associatiu en una nova dimensió, on les entitats 
conjuntament amb altres actors polítics i econòmics, poden trobar un nou espai de participació 
on es facilita la seva incorporació en les tasques de gestió i prestació de serveis locals.  
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Preàmbul 
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas més en el procés 
de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix la Llei és 
el de la transparència que, junt amb la gran varietat d’instruments que s’hi articulen, afecta de 
forma directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública 
subvencional. 
 
En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar les 
distorsions i interferències que puguin afectar al mercat, a més de facilitar la complementarietat i 
coherència de les actuacions de les diferents Administracions Públiques evitant qualsevol tipus 
de solapament. 
 
Per millorar l’eficàcia, en la Legislació es preveu que es procedeixi a elaborar un Pla Estratègic 
de Subvencions, de caràcter plurianual i amb caràcter previ al naixement de les subvencions, 
amb les revisions anuals necessàries. 
 
Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions, l’articulat del qual figura 
tot seguit. 
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Capítol I Disposicions generals 
 
Article 1 
Aquest Pla serà vigent durant quatre anys (01/01/2016 – 31/12/2019) a partir de la seva 
aprovació com a primer document de planificació estratègica de les polítiques de subvenció de 
l’Ajuntament de Breda. Per aquest motiu, l’Ajuntament assumeix el compromís de revisar-lo en 
aquella data, sens perjudici de qualsevol modificació, revisió o revocació anticipada que es pugui 
formular. 
 
 
Article 2 
L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de les 
consignacions corresponents en els Pressupostos municipals de cada any i l’aprovació de les 
Ordenances que continguin les bases reguladores de la seva concessió. 
 
 
Article 3 
L’establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, fet pel qual les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases 
reguladores de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius. 
 
Les afectacions financeres que es comprometen a aquest pla es corresponen amb les previsions 
pressupostàries del Capítol IV del pressupost de despeses municipal i a aquelles altres que, 
eventualment, puguin comprometre les convocatòries pertinents. 
 
 
Article 4 
L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret a favor dels 
potencials beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en cas que el Pla 
no es porti a la pràctica en el seus propis termes. 
 
 
Article 5 
Són principis generals d’aquest Pla els següents: 
 

- Publicitat i lliure concurrència  mitjançant convocatòria prèvia en la que es garantitzi 
l’objectivitat, transparència, publicitat, concurrència i igualtat en la que, de conformitat 
amb el que estableix la normativa aplicable, haurà de comptar amb la deguda 
consignació pressupostària prèvia. 
 

- Concessió d’acord amb criteris objectius  prèviament establerts en la convocatòria per 
tal de garantir-ne el coneixement previ dels possibles beneficiaris. 
 

- Eficàcia  en el compliment dels objectius marcats i eficiència  en l’assignació de recursos 
públics, havent de justificar quantitativament i qualitativa. 
 

- Control  i anàlisi de l’adequació de les finalitats de les entitats sol·licitants als principis 
d’igualtat i no discriminació en l’exercici de les activitats subvencionades. 
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- I de forma específica, verificar constantment la pertinença del Pla Estratègic a: 
 

o Justificació del Pla en termes socials 
o Necessitats de la ciutadania a la que atén 
o Capacitat financera 
o Explicació de les competències municipals en la matèria 
o Estudi de la no aplicació d’aquesta línia subvencional 

 
 
Article 6 
L’òrgan que té atribuïda la funció de desenvolupament de la gestió econòmica i per tant 
l’execució del Pla Estratègic de Subvencions, competent per a la concessió d’ajudes i 
subvencions serà la Junta de Govern Local. 
 
Per tant: 

- Els programes subvencionats quedaran condicionats a l’existència de dotació 
pressupostària adequada i suficient. 
 

- Amb caràcter previ a l’atorgament de subvencions o concessions directes (Convenis), 
haurà d’efectuar-se l’aprovació de la despesa en els termes previstos en les normes 
pressupostàries de l’Ajuntament de Breda. 
 

- I finalment, i de forma prèvia a la concessió de les subvencions, hauran d’aprovar-se les 
normes o bases reguladores de la concessió. 
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Capítol II Contingut del Pla 
 
Article 7 
D’acord amb el que preveu el Reglament regulador, la concessió de les subvencions i ajudes 
previstes en aquest Pla per a l’exercici 2016 conté, en cadascun dels seus Annexos: 
 

- Els objectius que es pretenen assolir 
- La modalitat de concessió aplicable 
- Els destinataris als que van dirigides 
- L’import econòmic 
- L’aplicació pressupostària 

 
 
Article 8 
Aquest Pla s’estructura en un Annex, de conformitat amb l’activitat subvencional prevista en el 
pressupost municipal per a l’exercici 2016 
 

- A l’Annex es llista i desglossa l’activitat subvencional ordenada per Àrees concedents. 
 
 
Article 9 
En l’Annex s’ordena les subvencions previstes pressupostàriament tenint en compte els següents 
criteris: 
 

- Ens concedent : Sota aquest criteri s’especifica l’Àrea gestora de la subvenció 
- Objecte : Sota aquest criteri s’especifica la finalitat per a la que es destina la subvenció, la 

que serà posteriorment objecte d’avaluació. 
- Modalitat de gestió : Criteri que distingeix la previsió relativa al procediment a aplicar per 

a la concessió, de conformitat amb els principis generals i requisits establerts al Títol II 
Procediment i gestió de les subvencions del Reglament general de subvencions. 

- Import : Referit a la consignació prevista per a cada subvenció. 
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Capítol III Beneficiaris i matèries en què s’establ iran subvencions 
 
Article 10 
L’Ajuntament concedirà subvencions a favor d’entitats privades amb la finalitat de fomentar la 
realització d’activitats d’utilitat pública o interès social. 
 
 
Article 11 
L’Ajuntament establirà anualment subvencions a les àrees de la seva competència, tal i com es 
detalla en l’annex. 
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Capítol IV Avaluació de l’eficàcia dels programes s ubvencionats. Anàlisi de resultats 
 
Article 12 
Per a una millor anàlisi de l’eficàcia de cada subvenció, les àrees concedents sol·licitaran dels 
beneficiaris un informe motivat sobre el número d’accions desenvolupades, número de ciutadans 
als que beneficia la subvenció i justificació dels objectius aconseguits, el que es veurà recollit en 
un compte justificatiu. 
 
Article 13 
En concret, per a l’avaluació, s’haurà de detallar el següent: 
 

a. Per part de l’entitat 
o Objecte 
o Entitat beneficiària, i en el seu cas, col·laboradora 
o Import subvencionat 
o Accions concretes desenvolupades amb l’import de la subvenció 
o Número de ciutadans beneficiats per la subvenció 

 
b. Per part de l’Àrea concedent 

o Valoració de l’adequació de la justificació als objectius marcats en la sol·licitud i 
pels que es va concedir 

o Valoració de la continuïtat de la línia de subvenció 
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CAPÍTOL V Control financer dels programes subvencio nats 
 
Article 14 
El control financer dels programes subvencionats recau en la Intervenció general municipal que, 
junt amb el regidor d’Hisenda, analitzaran les dates reals de pagament dels imports 
subvencionats en relació a les dates previstes en cada expedient, així com els mitjans de 
pagament utilitzats i la correcta justificació dels extrems requerits a cada beneficiari per a 
l’obtenció de la subvenció. 
 
La Intervenció General podrà elaborar els models de justificació de subvencions que faciliten les 
fiscalitzacions de les mateixes. 
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Capítol VI Informació a remetre als Òrgans de gover n  
 
Article 15 
Anualment es posarà a disposició de la Junta de Govern Local i de l’Àrea d’Hisenda un resum 
objectiu dels resultats de l’acció subvencionada municipal. 
 
 
Article 16 
El Regidor d’Hisenda efectuarà el control del compliment d’aquest Pla durant el seu període de 
vigència. 

  
 
Article 17 
Finalitzada la vigència del Pla, abans de l’elaboració del següent, el Regidor d’Hisenda ha de 
presentar davant el Ple una actualització dels plans en una Memòria en què es contempli, 
almenys, el grau de compliment del Pla, l’eficàcia i l’eficiència de l’atorgament de subvencions en 
consecució dels objectius i els efectes pretesos i conclusions, amb proposta de suggeriments per 
a l’elaboració del següent Pla Estratègic de Subvencions. 
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Objectes específics subvencionables segons les àree s  
 

1. Cultura 
L’activitat cultural relacionada amb les arts escèniques i plàstiques, les ciències, les lletres i la 
música. Igualment, seran objecte de subvenció, les activitats d’animació socioculturals, 
especialment les d’oci i de lleure destinades al foment de la creativitat i la participació veïnal.  

 
2. Festes 

L’activitat relacionada amb les festes municipals i les que complementen les activitats municipals 
en aquesta matèria. 
 

3. Turisme 
Les activitats destinades al foment del turisme del municipi de Sant Esteve de Palautordera, així 
com el coneixement i foment d’aquest fora del territori municipal.  

 
4. Esport 

Són subvencionables les despeses derivades de l’organització d’actes i activitats esportives o 
relacionades amb la promoció de l’esport. 
 

5. Educació 
Les activitats dirigides a la formació dels alumnes, sosteniment i funcionament de les AMPES i 
demés activitats dirigides al sector educatiu. També s’inclouran les destinades a la formació en 
l’àmbit musical, com bandes de música, etc.  

 
6. Joventut 

Les activitats d’animació sociocultural programades destinades als joves, concursos, 
exposicions, activitats relacionades amb la cultura i la creació juvenil, programes d’informació i 
assessorament, activitats formatives i educatives, revistes i publicacions i, en general, totes 
aquelles activitats relacionades amb el foment de la participació i l’associacionisme juvenil.  

 
7. Salut 

Les activitats encaminades a la prevenció, protecció i promoció de la salut, dirigides a la població 
en general i col·lectius en particular. També aquells projectes o programes que contemplen 
objectius educatius i preventius que fomentin la salut dels diferents grups de població. Seran 
també subvencionables les despeses derivades d’activitats formatives i informatives, organització 
d’actes públics com jornades, seminaris, etc., que facilitin el coneixement, inserció i rehabilitació 
de malalts.  

 
8. Medi ambient 

Les activitats encaminades a la protecció del medi ambient urbà i natural i a la seva promoció. 
També les activitats formatives, d’informació i de participació dels veïns.  

 
9. Cooperació 

Les activitats encaminades a la consecució de projectes de cooperació local, nacional o 
internacional, així com campanyes de sensibilització dirigides a la població.  

 
10. Participació veïnal 

Les activitats dirigides a la promoció, funcionament i actuació dels veïns.  
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11. Serveis socials 
Les activitats orientades a la prevenció, Intervenció, assistència, rehabilitació, integració social o 
promoció del benestar social de la família, la infància, l’adolescència, la dona, els immigrants, les 
persones majors i els discapacitats i altres col·lectius en situació de risc o necessitat, així com les 
destinades a la promoció del moviment associatiu i voluntariat social i a l’atenció de situacions de 
greus mancances o d’emergència social  

 
12. Altres 

Qualsevol activitat que sigui complementària de l’activitat municipal i susceptible d’ésser 
subvencionada per dirigir-se a un col·lectiu de població determinat. 


