PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2016-2018
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Preàmbul
En la seva exposició de motius, la Llei General de Subvencions (38/2003, de 17 de novembre)
estableix, per a les administracions públiques, la necessitat d’elaborar plans estratègics de
subvencions, que relacionin els objectius i els efectes que es pretenen aconseguir, amb els costos
previsibles i les seves fonts de finançament, per tal d’adequar les necessitats públiques que
s’han de cobrir a través de les subvencions amb les previsions de recursos disponibles, amb
caràcter previ al seu naixement i de forma plurianual.
Aquesta norma també estableix els principis que han de regir en la gestió de les subvencions, i
que són:
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant.
c) Eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics.
Article 1. Naturalesa jurídica i requisits bàsics
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols és un instrument de
planificació. El seu caràcter és programàtic, no normatiu.
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 el cas que el
Pla no es porti a la pràctica en els propis termes.
Per a l’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla serà requisit bàsic la
inclusió de les consignacions pressupostàries corresponents en els pressupostos anuals, així com
l’aprovació de les bases reguladores de la seva concessió, en el marc de les bases d’execució del
Pressupost.
Article 2. Àmbit d’aplicació
S’entén per subvenció, als efectes d’aquest Pla, tota disposició dinerària realitzada per
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, a favor de persones públiques o privades, i que
compleixin els següents requisits:
1. Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.
2. Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució
d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja
desenvolupats o a desenvolupar, o la concurrència d’una situació, havent de complir el
beneficiari amb les obligacions materials i formals que s’hagin establert.
3. Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment
d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una finalitat pública.
Article 3. Període de vigència del Pla Estratègic de Subvencions
L’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols durant el 20162018 s’ajustarà al que s’estableix en el present Pla.

Article 4. Limitacions a l’establiment de subvencions
L’establiment de subvencions queda sotmès al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària, per tant les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases reguladores
de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius.
Article 5. Principis orientadors
La gestió de les subvencions es regirà pels principis de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Publicitat, transparència, concurrència i objectivitat.
Eficàcia en el compliment dels objectius fixats.
Eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics.
Igualtat i no-discriminació de ciutadans o sectors.
Planificació i integració de les actuacions.
Distribució equitativa i sostenible dels recursos.

Article 6. Beneficiaris
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols concedirà subvencions a favor de persones o entitats
privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social
o per promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local.
Les formes jurídiques per a ostentar la condició de beneficiari són les que estableix l’article 11
de la Llei General de Subvencions, i que es concretarà a les respectives bases reguladores.
Article 7. Finalitats i objectius estratègics
Compromís 1
Aprofundir en la recuperació econòmica i generar ocupació.
Compromís 2
Garantir la cohesió social promovent la convivència, l’autonomia, la igualtat i la inclusió de
tothom.
Compromís 3
Treballar per la qualitat de la ciutat (a nivell de la seguretat, dels equipaments,i de l’espai
públic) i la protecció de la natura i del paisatge.
Compromís 4
Garantir el creixement i desenvolupament de les persones al llarg de la vida i millorar l’oferta
educativa.
Compromís 5
Facilitar l’accés a la cultura, a l’esport, al lleure i a la salut.
Compromís 6
Millorar la qualitat democràtica i la capacitat de gestió municipal

Article 8. Subvencions en règim de concurrència competitiva.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols estableix pel 2016 , subvencions en els següents àmbits
i per a les línies i programes que a continuació es detallen:
Àmbit

Línies/ programes de subvenció

Comerç

-Promoció del comerç urbà
-Promoció de la renovació del teixit comercial
existent (Pla de Barrris)

Serveis Socials

-Programa d’activitats inclusives adreçades a
col·lectius vulnerables
-Programa de suport a les activitats adreçades
a la gent gran
-Programa de suport a persones en situació
econòmica desfavorida
-Programa de suport a qui pateixi exclusió
residencial i protecció davant la pobresa
energètica
-Programa de suport a la gestió del servei de
distribució d’aliments (SDA)
-Programa de suport a la gestió de la
Fundació Guíxols Surís.

Cooperació, solidaritat i pau

-Programa de cooperació internacional i ajut
al desenvolupament

Turisme

-Dinamització i promoció del turisme nàutic
-Dinamització de la restauració i promoció de
la gastronomia

Educació

-Suport centres d’educació especial
-Programa pel reciclatge i minoració del preu
dels llibres de text
-Programa de suport a les activitats i projectes
d’àmbit educatiu
-Programa de suport a l’escolarització a les
escoles bressol a les famílies en situació
desafavorida

Esports

-Foment de la participació i/o organització
d’activitats
esportives
ordinàries
i
extraordinàries
-Foment de l’esport dels 7 als 14 anys
-Foment de l’esport escolar
-Suport a les entitats esportives per l’ús de les
instal·lacions esportives

Joventut

-Suport a l’organització d’activitats adreçades
als joves

Cultura

-Foment de les arts escèniques dirigides als
infants i joves
-Foment de les arts escèniques
-Foment de les activitats i programacions
culturals
-Foment de les activitats de caire tradicional
-Suport a l’associacionisme cultural

Ciutadania

-Foment de l’associacionisme veïnal
-Suport a les activitats veïnals

1) COMERÇ
1.1. Subvencions en l’àmbit del comerç
Objectius estratègics:
a) Aprofundir en la recuperació econòmica i generar ocupació.
b) Treballar per la qualitat de la ciutat (a nivell de la seguretat, dels equipaments i de
l’espai públic) i la protecció de la natura i el paisatge.
Termini de consecució:
Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència temporal d’aquest pla.
Àmbit responsable: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Àrea d’Activitat Econòmica i
Projectes Estratègics.
Incompatibilitats amb altres subvencions:
Les demandes a altres unitats responsables de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pels
mateixos conceptes.
Pla d’acció:
Es realitzarà una convocatòria anual en aquest àmbit de subvencions i s’establiran les línies de
subvenció.
Amb caràcter previ a l’atorgament s’hauran d’ aprovar les bases reguladores de concessió, en
els termes que estableix la Llei 38/2003 General de Subvencions.
Aquestes bases reguladores s’aprovaran preferentment en el mes de desembre, i hauran de
contemplar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La finalitat de les subvencions
Les persones físiques o jurídiques destinatàries de les subvencions
Els programes objecte de subvenció
L’ import màxim de la subvenció
El règim de concessió de les subvencions i els criteris de valoració
La formalització de la subvenció

2)SERVEIS SOCIALS
1.1. Subvencions en l’àmbit de Serveis Socials
Objectius estratègics:
a) Garantir la cohesió social promovent la convivència, l’autonomia, la igualtat i la
inclusió de tothom.
b) Garantir el creixement i desenvolupament de les persones al llarg de la vida i millorar
l’oferta educativa.

c) Facilitar l’accés a la cultura, a l’esport, al lleure i a la salut.
Termini de consecució:
Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència temporal d’aquest pla.
Àmbit responsable: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Àrea de Serveis Socials.
Incompatibilitats amb altres subvencions:
Les demandes a altres unitats responsables de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pels
mateixos conceptes.
Pla d’acció:
Es realitzarà una convocatòria anual en aquest àmbit de subvencions i s’establiran les línies de
subvenció.
Amb caràcter previ a l’atorgament s’hauran d’ aprovar les bases reguladores de concessió, en
els termes que estableix la Llei 38/2003 General de Subvencions.
Aquestes bases reguladores s’aprovaran preferentment en el mes de desembre, i hauran de
contemplar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La finalitat de les subvencions
Les persones físiques o jurídiques destinatàries de les subvencions
Els programes objecte de subvenció
L’ import màxim de la subvenció
El règim de concessió de les subvencions i els criteris de valoració
La formalització de la subvenció

3) COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I PAU
1.1. Subvencions en l’àmbit de cooperació, solidaritat i pau.
Objectius estratègics:
a) Garantir la cohesió social promovent la convivència, l’autonomia, la igualtat i la
inclusió de tothom.
b) Garantir el creixement i desenvolupament de les persones al llarg de la vida i millorar
l’oferta educativa.
c) Facilitar l’accés a la cultura, a l’esport, al lleure i a la salut.
Termini de consecució:
Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència temporal d’aquest pla.
Àmbit responsable: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Àrea de Serveis Socials.
Incompatibilitats amb altres subvencions:
Les demandes a altres unitats responsables de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pels
mateixos conceptes.

Pla d’acció:
Es realitzarà una convocatòria anual en aquest àmbit de subvencions i s’establiran les línies de
subvenció.
Amb caràcter previ a l’atorgament s’hauran d’ aprovar les bases reguladores de concessió, en
els termes que estableix la Llei 38/2003 General de Subvencions.
Aquestes bases reguladores s’aprovaran preferentment en el mes de desembre, i hauran de
contemplar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La finalitat de les subvencions
Les persones físiques o jurídiques destinatàries de les subvencions
Els programes objecte de subvenció
L’ import màxim de la subvenció
El règim de concessió de les subvencions i els criteris de valoració
La formalització de la subvenció

4) TURISME
1.1. Subvencions en l’àmbit de turisme
Objectius estratègics:
a) Aprofundir en la recuperació econòmica i generar ocupació.
b) Treballar per la qualitat de la ciutat (a nivell de la seguretat, dels equipaments i de
l’espai públic) i la protecció de la natura i el paisatge.
Termini de consecució:
Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència temporal d’aquest pla.
Àmbit responsable: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Àrea de Turisme.
Incompatibilitats amb altres subvencions:
Les demandes a altres unitats responsables de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pels
mateixos conceptes.
Pla d’acció:
Es realitzarà una convocatòria anual en aquest àmbit de subvencions i s’establiran les línies de
subvenció.
Amb caràcter previ a l’atorgament s’hauran d’ aprovar les bases reguladores de concessió, en
els termes que estableix la Llei 38/2003 General de Subvencions.
Aquestes bases reguladores s’aprovaran preferentment en el mes de desembre, i hauran de
contemplar:
a) La finalitat de les subvencions
b) Les persones físiques o jurídiques destinatàries de les subvencions
c) Els programes objecte de subvenció

d) L’ import màxim de la subvenció
e) El règim de concessió de les subvencions i els criteris de valoració
f) La formalització de la subvenció
5) EDUCACIÓ
1.1. Subvencions en l’àmbit d’educació.
Objectius estratègics:
a) Garantir la cohesió social promovent la convivència, l’autonomia, la igualtat i la
inclusió de tothom.
b) Garantir el creixement i desenvolupament de les persones al llarg de la vida i millorar
l’oferta educativa.
c) Facilitar l’accés a la cultura, a l’esport, al lleure i a la salut.
Termini de consecució:
Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència temporal d’aquest pla.
Àmbit responsable: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Àrea d’Educació
Incompatibilitats amb altres subvencions:
Les demandes a altres unitats responsables de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pels
mateixos conceptes.
Pla d’acció:
Es realitzarà una convocatòria anual en aquest àmbit de subvencions i s’establiran les línies de
subvenció.
Amb caràcter previ a l’atorgament s’hauran d’ aprovar les bases reguladores de concessió, en
els termes que estableix la Llei 38/2003 General de Subvencions.
Aquestes bases reguladores s’aprovaran preferentment en el mes de desembre, i hauran de
contemplar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La finalitat de les subvencions
Les persones físiques o jurídiques destinatàries de les subvencions
Els programes objecte de subvenció
L’ import màxim de la subvenció
El règim de concessió de les subvencions i els criteris de valoració
La formalització de la subvenció

6) ESPORTS
1.1. Subvencions en l’àmbit d’esports.
Objectius estratègics:
a) Garantir la cohesió social promovent la convivència, l’autonomia, la igualtat i la
inclusió de tothom.

b) Garantir el creixement i desenvolupament de les persones al llarg de la vida i millorar
l’oferta educativa.
c) Facilitar l’accés a la cultura, a l’esport, al lleure i a la salut.
Termini de consecució:
Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència temporal d’aquest pla.
Àmbit responsable: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Àrea d’Esports.
Incompatibilitats amb altres subvencions:
Les demandes a altres unitats responsables de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pels
mateixos conceptes.
Pla d’acció:
Es realitzarà una convocatòria anual en aquest àmbit de subvencions i s’establiran les línies de
subvenció.
Amb caràcter previ a l’atorgament s’hauran d’ aprovar les bases reguladores de concessió, en
els termes que estableix la Llei 38/2003 General de Subvencions.
Aquestes bases reguladores s’aprovaran preferentment en el mes de desembre, i hauran de
contemplar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La finalitat de les subvencions
Les persones físiques o jurídiques destinatàries de les subvencions
Els programes objecte de subvenció
L’ import màxim de la subvenció
El règim de concessió de les subvencions i els criteris de valoració
La formalització de la subvenció

7) JOVENTUT
1.1. Subvencions en l’àmbit de joventut.
Objectius estratègics:
a) Garantir la cohesió social promovent la convivència, l’autonomia, la igualtat i la
inclusió de tothom.
b) Garantir el creixement i desenvolupament de les persones al llarg de la vida i millorar
l’oferta educativa.
c) Facilitar l’accés a la cultura, a l’esport, al lleure i a la salut.
Termini de consecució:
Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència temporal d’aquest pla.
Àmbit responsable: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Àrea de Joventut
Incompatibilitats amb altres subvencions:

Les demandes a altres unitats responsables de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pels
mateixos conceptes.
Pla d’acció:
Es realitzarà una convocatòria anual en aquest àmbit de subvencions i s’establiran les línies de
subvenció.
Amb caràcter previ a l’atorgament s’hauran d’ aprovar les bases reguladores de concessió, en
els termes que estableix la Llei 38/2003 General de Subvencions.
Aquestes bases reguladores s’aprovaran preferentment en el mes de desembre, i hauran de
contemplar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La finalitat de les subvencions
Les persones físiques o jurídiques destinatàries de les subvencions
Els programes objecte de subvenció
L’ import màxim de la subvenció
El règim de concessió de les subvencions i els criteris de valoració
La formalització de la subvenció

8) CULTURA
1.1. Subvencions en l’àmbit d’educació.
Objectius estratègics:
a) Garantir la cohesió social promovent la convivència, l’autonomia, la igualtat i la
inclusió de tothom.
b) Garantir el creixement i desenvolupament de les persones al llarg de la vida i millorar
l’oferta educativa.
c) Facilitar l’accés a la cultura, a l’esport, al lleure i a la salut.
Termini de consecució:
Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència temporal d’aquest pla.
Àmbit responsable: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Àrea de Cultura
Incompatibilitats amb altres subvencions:
Les demandes a altres unitats responsables de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pels
mateixos conceptes.
Pla d’acció:
Es realitzarà una convocatòria anual en aquest àmbit de subvencions i s’establiran les línies de
subvenció.
Amb caràcter previ a l’atorgament s’hauran d’ aprovar les bases reguladores de concessió, en
els termes que estableix la Llei 38/2003 General de Subvencions.

Aquestes bases reguladores s’aprovaran preferentment en el mes de desembre, i hauran de
contemplar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La finalitat de les subvencions
Les persones físiques o jurídiques destinatàries de les subvencions
Els programes objecte de subvenció
L’ import màxim de la subvenció
El règim de concessió de les subvencions i els criteris de valoració
La formalització de la subvenció

9) CIUTADANIA
1.1. Subvencions en l’àmbit de ciutadania.
Objectius estratègics:
a) Millorar la qualitat democràtica i la capacitat de gestió municipal.
b) Treballar per la qualitat de la ciutat (a nivell de la seguretat, dels equipaments i de
l’espai públic) i la protecció de la natura i el paisatge.
Termini de consecució:
Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència temporal d’aquest pla.
Àmbit responsable: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Àrea de Cultura i Esdeveniments de
Ciutat.
Incompatibilitats amb altres subvencions:
Les demandes a altres unitats responsables de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pels
mateixos conceptes.
Pla d’acció:
Es realitzarà una convocatòria anual en aquest àmbit de subvencions i s’establiran les línies de
subvenció.
Amb caràcter previ a l’atorgament s’hauran d’ aprovar les bases reguladores de concessió, en
els termes que estableix la Llei 38/2003 General de Subvencions.
Aquestes bases reguladores s’aprovaran preferentment en el mes de desembre, i hauran de
contemplar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La finalitat de les subvencions
Les persones físiques o jurídiques destinatàries de les subvencions
Els programes objecte de subvenció
L’ import màxim de la subvenció
El règim de concessió de les subvencions i els criteris de valoració
La formalització de la subvenció

Article 9. Subvencions en règim d’adjudicació directa
Atenent al principi de corresponsabilitat de la gestió pública i donat l’ interès social i la
singularitat de la tasca realitzada per determinades entitats de la nostra ciutat, l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols establirà, d’ acord amb el que estableix la Llei General de Subvencions
38/2003, de 17 de novembre i el Reglament General de Subvencions aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, subvencions en règim d’adjudicació directa, que es contemplaran
nominativament en els pressupostos municipals així com aquelles que l’atorgament o quantia
vinguin imposades a l’administració per una norma amb rang legal i amb caràcter excepcional,
aquelles altres subvencions en que s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.
Per tal d’avaluar el valor públic i l’ impacte generat pels projectes, l’Ajuntament establirà
comissions de seguiment i instruments d’avaluació de les mateixes.
A l’ annex 1 es detallen els àmbits i les partides nominatives de les línies de subvenció que
s’atorgaran mitjançant procediment d’adjudicació directa així com els imports globals i
finalitats de les subvencions en concurrència competitiva.
Article 10. Finançament i dotació econòmica de les diferents línies de subvenció
El finançament d’aquestes subvencions es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al
capítol IV del pressupost de despesa de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Anualment, amb posterioritat a l’ aprovació del pressupost municipal, s’adjuntarà al present Pla
General de Subvencions un document annex el qual es detallarà:
a) Les aplicacions pressupostàries de despesa del Capítol IV del pressupost de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols destinades a l’atorgament de subvencions pel
procediment de concurrència, indicant àmbits destinataris de les subvencions i els
imports previstos.
b) Les aplicacions pressupostàries de despesa del Capítol IV del pressupost de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols destinades a l’atorgament de subvencions en
règim d’adjudicació directa, indicant àmbits destinataris de les subvencions i els imports
previstos.
Article 10. Mecanismes de control i avaluació
En el primer trimestre de cada exercici cadascuna de les unitats responsables elaborarà un
informe d’avaluació dels resultats obtinguts amb els programes de subvencions que s’han
desenvolupat, analitzant els indicadors que permetin conèixer l’estat de consecució d’aquests
objectius.
Així mateix, es recolliran les propostes de modificació que es considerin adients per a
l’assoliment dels objectius i les noves línies d’actuació i programes de subvencions proposats.
Article 11. Vigència del Pla
Aquest Pla Estratègic de Subvencions 2016-2018 entrarà en vigor una vegada sigui aprovat per
l’òrgan competent.

