PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2022-2023
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
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PREÀMBUL:
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, mitjançant aquest Pla Estratègic de subvencions,
pretén dotar-se d’un instrument que estableixi els principis i eixos estratègics que han de
regir les subvencions que l’Ajuntament gestionarà durant el període de vigència.
Les subvencions s’han configurat en els darrers anys com l’instrument principal de les
polítiques públiques de foment en l’àmbit econòmic, social, cultural i assistencial, i ha
esdevingut una de les àrees més importants de l’activitat financera de les administracions
públiques. Les subvencions són la tècnica de foment clàssica utilitzada pel poder públic
per transformar i incidir en l’entorn ciutadà. D’aquí neix la necessitat de blindar un marc
de planificació i racionalització dels recursos públics subvencionals per tal d’assegurarne la seva efectivitat i provisió.
En aquesta línia, la seva exposició de motius de 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.
Aquest Pla 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.
c) Eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics.
Per la seva banda, el present Pla Estratègic de Subvencions els complementa amb els
principis bàsics següents:
a) Planificació i integració de les actuacions.
b) Distribució equitativa i sostenible dels recursos.
La naturalesa del present Pla Estratègic de Subvencions és, per tant, la d’un instrument
de gestió de caràcter programàtic sense rang normatiu. La seva efectivitat quedarà
condicionada a l’establiment de les diverses línies de subvencions, atenent, entre altres, a
la disponibilitat pressupostària de cada exercici. En conseqüència, amb l’aprovació
d’aquest Pla Estratègic de Subvencions no es generarà cap tipus de dret en favor de
potencials entitats i/o persones beneficiàries i no podran exigir indemnitzacions o
compensacions en cas que no es desenvolupi el que està previst en aquest pla.
L’estructura del present Pla Estratègic de Subvencions consisteix en un primer capítol
amb les disposicions generals, de tipus genèric i estàtic, un segon capítol on
s’especifiquen els eixos estratègics d’aquest pla, indicant quins són els objectius
perseguits i quina és la voluntat de l’equip de govern a l’hora de promocionar i fomentar
les diferents actuacions i activitats que es duen a terme al municipi de Sant Feliu de
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Guíxols, i un tercer capítol en el que s’exposa un resum de quines actuacions se
subvencionaran per cada àrea amb especificació del seu centre gestor, descripció i/o
l’objectiu general, la modalitat de concessió i els crèdits previstos, pels quals s’han pres
els del pressupost de l’exercici 2021 com a import estimat anual.

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS:
Article 1.- Definició de subvenció
Pels efectes d’aquest Pla, s’entén per subvenció, d’acord amb la Llei General de
Subvencions, qualsevol lliurament de fons realitzat per l’Ajuntament a favor de persones
públiques o privades, sempre que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa
dels beneficiaris i que estigui subjecte al compliment d’una determinada finalitat d’utilitat
pública o interès social, excepte les que s’exclouen expressament a l’article 2 de la Llei
General de Subvencions.
Article 2.- Establiment de subvencions
La concessió de subvencions per part de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols s’ajustarà
al que es preveu en aquest Pla Estratègic, podent ser ampliat o modificat una vegada
analitzades i avaluades les línies inicials aprovades i tenint en compte les limitacions que
en aquest articulat s’estableixen.
Article 3.- Naturalesa jurídica, requisits bàsics i limitacions
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
indispensable la inclusió de les consignacions pressupostàries corresponents en els
pressupostos anuals, així com l’aprovació de les bases reguladores de la seva concessió.
Així mateix, l’establiment de les subvencions queda supeditat al compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària, per tant les consignacions pressupostàries que
s’aprovin s’acomodaran en cada moment a aquests objectius.
Article 4.- Àmbit d’aplicació
El present Pla Estratègic de Subvencions serà d’aplicació a les subvencions que
concedeixi l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a les persones o entitats d’acord amb
els criteris compresos en aquest articulat.
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Article 5.- Principis orientadors
La gestió de les subvencions es regirà pels principis de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Publicitat, transparència, concurrència, 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, integració i participació ciutadana de les actuacions.
Distribució equitativa i sostenible dels recursos.
Sostenibilitat respecte el medi ambient i cohesió social.
Promoció de l’economia social i solidària.

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 es concretaran a les respectives bases
reguladores.
Les matèries respecte les que anualment s’establiran subvencions són les contemplades
en el capítol II d’aquest Pla Estratègic.
Article 7. Finançament i dotació econòmica
El finançament d’aquestes subvencions es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al
pressupost de despesa de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Article 8.- Seguiment i avaluació
Les àrees responsables de cada matèria objecte de subvenció establiran indicadors que
s’utilitzaran per avaluar l’assoliment dels objectius previstos en cada una d’elles. Els
tècnics responsables remetran la informació obtinguda per mitjà d’aquests indicadors i el
format establert al tècnic de subvencions de la corporació, que de forma anual emetrà
informe sobre la consecució dels objectius pretesos d’acord amb la informació obtinguda
dels indicadors.
L’informe d’avaluació recollirà els resultats obtinguts amb els programes de subvencions
que s’han desenvolupat, la seva incidència en l’entorn social on s’han executat, així com
les repercussions pressupostàries i financeres per als següents exercicis. Així mateix,
recollirà 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.
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L’emissió d’aquest informe es realitzarà dins del primer trimestre de l’exercici següent al
qual s’avalua.
Acompanya aquest Pla Estratègic com a Annex, el quadre d’indicadors comú que
s’utilitzarà per les línies de subvencions en règim de concurrència competitiva.
Article 9.- Modificacions del pla
Si com a resultat dels informes de seguiment i avaluació, es fes palesa la ineficàcia o la
desviació d’alguna subvenció respecte els objectius previstos, o d’aquells que siguin
adequats al nivell de recursos invertits, les subvencions contingudes en aquest pla podran
ser modificades o substituïdes per d’altres més eficaces i eficients, o si la situació ho
aconsella, podran ser suprimides.
Així mateix, si esdevinguessin circumstàncies socials, econòmiques o d’interès públic
que aconsellin adoptar noves línies de subvenció, aquest Pla Estratègic es modificarà
adoptant els mecanismes legals previstos.
Article 10.- Període de vigència
El present Pla Estratègic de Subvencions té previst un període de vigència de 2 anys,
finalitzant a l’acabament de l’exercici pressupostari 2023, i entrarà en vigor una vegada
sigui aprovat pel Ple Municipal, i publicat a la plana web municipal.
Article 11.- Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen totes les subvencions previstes en aquest Pla és:
a) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions.
c) Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny.
d) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
e) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
f) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència.
g) Bases Generals i Específiques per la concessió i justificació de subvencions.
h) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
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CAPÍTOL II: EIXOS ESTRATÈGICS
Article 12.-Objectius estratègics
Els objectius i compromisos perseguits per aquest Pla Estratègic a l’hora de promocionar
i fomentar les diferents actuacions i activitats que es duen a terme al municipi de Sant
Feliu de Guíxols, tenen el mateix esperit i es corresponen, en tot allò que el hi és relatiu,
amb els de l’Agenda Guíxols 2030.
A continuació es presenta un quadre d’objectius de l’Agenda Guíxols 2030, comprensiu
dels objectius que allà es preveuen i que s’incorporen al present Pla, per correspondre’s
amb els del mateix:

Relació d’Objectius de l’Agenda Guíxols 2030
Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo
Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent
Prevenir i reduir els efectes del canvi climàtic i millorar la resiliència
Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular
Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible
Fomentar la cohesió social i buscar l’equitat
Impulsar i afavorir l’economia urbana
Garantir l’accés a l’habitatge
Liderar i fomentar la innovació digital
Millorar els instruments d’intervenció i la governança
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A continuació es presenta un quadre resum d’objectius estratègics, d’acord amb els
objectius de l’Agenda Guíxols 2030.
Compromís 1

Aprofundir en la recuperació econòmica i generar ocupació, promoure l’economia
local, el turisme sostenible i la diversificació de l’economia.
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, de l’espai
públic...), la protecció de la natura i del paisatge i fomentar la resiliència enfront el
canvi climàtic.
Compromís 4

Garantir el creixement, el desenvolupament i l’educació de les persones al llarg de la
vida.
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.
Compromís 7

Avançar cap a un model de mobilitat sostenible, inclusiva i multimodal.
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Article 13.- Resum de finalitats i objectius específics
Àmbit

Empresa
ocupació

Objectiu
Agenda
Guíxols
2030
i

Objectius específics

- Promoció, ordenació i millora del comerç urbà

- Promoció de la renovació del teixit comercial existent
- Digitalització i modernització dels sectors econòmics
- Promoció de la diversificació econòmica
- Fomentar la contractació de persones aturades i de
col·lectius en situació de risc d’exclusió social

Acció Social

-Programa d’activitats inclusives adreçades a col·lectius
vulnerables
-Programa de suport a la gestió del servei de distribució
d’aliments (SDA)
- Facilitar l’accés a l’habitatge.

Cooperació,
solidaritat
i
pau

-Programa de cooperació
desenvolupament.

Turisme

-Dinamització i promoció del turisme actiu.
-Dinamització d’esdeveniments de promoció turística.
-Dinamització de la restauració i promoció de la
gastronomia.
- Promoció del teixit empresarial turístic.
- Foment del turisme sostenible i intel·ligent.

Educació

- Suport centres d’educació especial
- Foment de l’ús socialitzat de llibres en els ensenyaments
obligatoris.
- Foment de la digitalització dels centres educatius.
- Suport a les activitats i projectes d’àmbit educatiu
- Foment de l’Alfabetització digital.

Esports

-Foment de la participació i/o organització d’activitats
esportives ordinàries i extraordinàries.
-Foment de l’esport de base, amb perspectiva de gènere.

internacional

i

ajut

al
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Joventut

- Suport a l’organització d’activitats adreçades als joves.
- Foment de l’autonomia i facilitar l’emancipació dels
joves.

Cultura

-Foment de les arts (ciutat d’art).
-Foment de les activitats i programacions culturals.
-Foment de les activitats de caire tradicional.
-Suport a l’associacionisme cultural.

Sostenibilitat

-Foment de la millora de l’eficiència energètica
-Foment a la implementació d’energies verdes
-Foment de la mobilitat no contaminant (substitució de
vehicles per vehicles elèctrics, bicicleta, etc)
-Foment la reducció dels residus
-Foment de campanyes de sensibilització i associacionisme
naturalista
-Foment de les construccions amb materials i mètodes
sostenibles

Ciutadania

-Suport a les activitats veïnals
- Foment de l’envelliment actiu.
- Foment de la cultura democràtica i participativa

CAPÍTOL III.- LÍNIES DE SUBVENCIONS
En aquest títol es desenvolupen les diferents línies d’ajuts per cadascuna de les àrees. Es
farà esment dels objectius, procediment de concessió i costos previsibles per cada línia
de subvenció prevista.
Els següents articles tenen caràcter estrictament programàtic, i en cap cas es pot
considerar que d’ells neixin efectes jurídics de cap tipus. Específicament no generen cap
dret a favor dels potencials beneficiaris que es preveuen, que no podran exigir cap
indemnització o compensació en el cas que el Pla no es porti a la pràctica en els propis
termes.
Es diferencia entre els procediment de concessió en règim de concurrència competitiva,
que serà l’ordinari, i el procediment de concessió directe, que atenent al principi de
coresponsabilitat de la gestió pública, l’interès social i la singularitat de la tasca realitzada
per determinades entitats de Sant Feliu de Guíxols, l’Ajuntament pot contemplar en els
pressupostos municipals.
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Article 15. Àrea d’Educació.
Subvencions en règim de concurrència competitiva.
15.1.- Subvencions als ensenyaments obligatoris
Objectius
específics

Foment de l’ús socialitzat de llibres en els ensenyaments obligatoris.
Foment de la digitalització dels centres educatius.

Objectius
Agenda Guíxols
2030
Termini
necessari per la
consecució.

Tot el curs escolar.

Pla d’acció

Convocatòria anual.

Costos
previsibles

66.000

Fonts de
finançament

Fons propis.

Indicadors de
seguiment i
avaluació.

Els compresos a l’Annex i la comprovació de l’actualització dels
projectes d’ús socialitzat de llibres i/o de noves tecnologies de cada
centre educatiu.

Subvencions directes.
15.2.- Subvenció al projecte Five Days to Dance.
Descripció

Activitats de difusió de la dansa entre els joves.

Objectius
Agenda Guíxols
2030
Àrea responsable IES Sant Feliu de Guíxols
Termini
necessari per la
consecució.

Manteniment anual.

Pla d’acció

Elaboració anual d’un conveni de col·laboració.

Costos
previsibles

3.000€

Fonts de
finançament

Fons propis.
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15.3.- Subvenció al projecte educació i equitat.
Objectius
Agenda Guíxols
2030
Descripció

Actuació d’un educador social al centre amb la finalitat de reduir
l’absentisme, promoure la convivència i afavorir la cohesió.

Beneficiari
previst

Institut Sant Elm

Termini
necessari per la
consecució.

Manteniment anual.

Pla d’acció

Elaboració anual d’un conveni de col·laboració.

Costos
previsibles

4.400€

Fonts de
finançament

Fons propis.

15.4.- Subvenció a les Activitats Formatives en TIC
Objectius
Agenda Guíxols
2030
Descripció

Formació en informàtica i noves tecnologies per a adults.

Beneficiari
previst

Associació per la Formació Continuada per a les Persones Adultes

Termini
necessari per la
consecució.

Manteniment anual.

Pla d’acció

Elaboració anual d’un conveni de col·laboració.

Costos
previsibles

5.000€

Fonts de
finançament

Fons propis.
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Article 16.- Àrea de cultura.
Subvencions en règim de concurrència competitiva.
16.1.- Subvencions en l’àmbit de cultura.
Objectius
específics

Foment de les activitats i programacions culturals. Foment de les
activitats de caire tradicional. Suport a l’associacionisme cultural.

Objectius
Agenda Guíxols
2030
Termini
necessari per la
consecució.

Any natural, llevat en els casos en què el funcionament de l’activitat
té lloc coincidint amb el curs escolar.

Pla d’acció

Convocatòria anual

Costos
previsibles

10.000,00€

Fonts de
finançament

Fons propis

Indicadors de
seguiment i
avaluació.

Els compresos a l’Annex. Interès general de l’activitat per a la ciutat.
Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi. Dificultat de realitzarse sense la subvenció. Qualitat i solidesa del projecte.

Subvencions directes
16.2.- Subvencions a les entitats culturals.
Descripció

Foment de les arts (ciutat d’art). Foment de les activitats i
programacions culturals. Foment de les activitats de caire
tradicional. Suport a l’associacionisme cultural.

Objectius
Agenda Guíxols
2030
Beneficiaris
previstos

Termini
necessari per la
consecució.
Pla d’acció

-

Agrupació Amics de la Sardana
Agrupació teatral Benet Escriba
Colla Gegantera Ganxona
Associació Amics de l’Ermita i Paratge de Sant Elm
Associació de Colles de Carnaval Ganxones

Manteniment anual.

Elaboració anual d’un conveni de col·laboració amb cada entitat.
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Costos
previsibles
Fonts de
finançament

42.000€
Fons propis.

16.3.- Subvencions a les associacions de veins.
Descripció

Suport a les activitats veïnals.

Objectius
Agenda Guíxols
2030
Beneficiaris
previstos
Termini
necessari per la
consecució.

-

Associació de Veins de Vilartagues
Associació de Veins del Molí de Vent
Associació de Veins de Tueda

Manteniment anual.

Pla d’acció

Elaboració anual d’un conveni de col·laboració amb cada entitat.

Costos
previsibles

7.000€

Fonts de
finançament

Fons propis.

16.4.- Subvencions als Casals d’Avis.
Descripció

Foment de l’envelliment actiu.

Objectius
Agenda Guíxols
2030
Beneficiaris
previstos
Termini
necessari per la
consecució.

-

Casal d’Avis de Tueda
Casal d’Avis de Vilartagues

Manteniment anual.

Pla d’acció

Conveni de col·laboració anual amb cada entitat.

Costos
previsibles

7.000€

Fonts de
finançament

Fons propis.
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16.5.- Premis a carrosses i comparses de Carnaval.
Descripció

Atorgament de premis en base a criteris subjectius a les carrosses i
comparses de Carnaval.

Beneficiaris
previstos

Colles de Carnaval participants a la rua anual de Sant Feliu de
Guixols.

Termini
necessari per la
consecució.

Manteniment anual.

Pla d’acció

Resolució de concessió única

Costos
previsibles

29.000€

Fonts de
finançament

Fons propis.

Article 17.- Àrea d’acció social i habitatge
Subvencions en règim de concurrència competitiva
17.1.- Subvencions en l’àmbit d’acció social
Objectius
específics

Fomentar les activitats inclusives adreçades als col·lectius
vulnerables del municipi.

Objectius
Agenda Guíxols
2030
Termini
necessari per la
consecució.

Des de 01/01 de l’any anterior a la convocatòria fins el 31/10 de la
mateixa convocatòria.

Pla d’acció

Convocatòria anual.

Costos
previsibles

41.500,00€

Fonts de
finançament

Fons propis

Indicadors de
seguiment i
avaluació.

Els compresos a l’Annex. Àmbits d’intervenció dels projectes
presentats. Població beneficiària. Projectes locals o externs.
Incidències.
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17.2.- Subvencions en l’àmbit de cooperació, solidaritat i pau
Objectius
específics

Fomentar les activitats de cooperació internacional i ajut al
desenvolupament

Objectius
Agenda Guíxols
2030
Termini
necessari per la
consecució.

Des de 01/01 de l’any anterior a la convocatòria fins el 31/10 de la
mateixa convocatòria.

Pla d’acció

Convocatòria anual

Costos
previsibles

14.700,00€

Fonts de
finançament

Fons propis.

Indicadors de
seguiment i
avaluació.

Els compresos a l’Annex. Àmbits d’intervenció dels projectes
presentats. Població beneficiària. Nombre de partners o entitats
locals que intervenen localment. Incidències.

Subvencions directes
17.3.- Subvenció a les activitats locals de Caritas
Descripció

Projecte integral d’acollida i acompanyament per la inclusió de
persones residents a la ciutat, incloent la cobertura de les necessitats
bàsiques d’aliments d’aquestes persones.

Objectius
Agenda Guíxols
2030
Beneficiaris
previstos
Termini
necessari

Càritas Diocesana de Girona
Manteniment anual.

Pla d’acció

Elaboració anual d’un conveni de col·laboració.

Costos
previsibles

50.000€

Fonts de
finançament

Fons propis.
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Article 18.- Àrea d’Esports.
Subvencions en règim de concurrència competitiva
18.1.- Subvencions generals en l’àmbit de esports
Objectius
específics

Fomentar les activitats esportives, així com l’organització i la
participació d’entitats esportives locals en esdeveniments esportius

Objectius
Agenda Guíxols
2030
Termini
necessari per la
consecució.

Manteniment anual.

Pla d’acció

Convocatòria anual

Costos
previsibles

41.000,00 €

Fonts de
finançament

Fons propis.

Indicadors de
seguiment i
avaluació.

Els compresos a l’Annex i els que considerin els tècnics
responsables en cada moment.

18.2.- Subvencions pel foment de l’esport base
Objectius
específics

Potenciar l’esport de base amb perspectiva de gènere.

Objectius
Agenda Guíxols
2030
Termini
necessari per la
consecució.

Tot l’any/exercici

Pla d’acció

Convocatòria anual

Costos
previsibles

54.000,00 €

Fonts de
finançament

Fons propis.

Indicadors de
seguiment i
avaluació.

Els compresos a l’Annex i els que considerin els tècnics
responsables en cada moment.
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Subvencions directes
18.3.- Subvenció pel lloguer de la piscina municipal
Descripció

Foment de les activitats esportives ordinàries. En aquest cas la del
Club de Natació de la ciutat.

Objectius
Agenda Guíxols
2030
Beneficiaris
previstos

Club Aquàtic Xaloc

Termini
necessari per la
consecució.

Manteniment anual.

Pla d’acció

Elaboració anual d’un conveni de col·laboració.

Costos
previsibles

35.000€

Fonts de
finançament

Fons propis.

18.3.- Subvenció al Club de Bàsquet
Descripció

Foment de les activitats esportives ordinàries. En aquest cas la del
Club de Basquet de la Ciutat

Objectius
Agenda Guíxols
2030
Beneficiaris
previstos
Termini
necessari per la
consecució.

Club Bàsquet Sant Feliu
Manteniment anual.

Pla d’acció

Elaboració anual d’un conveni de col·laboració.

Costos
previsibles

11.000 €

Fonts de
finançament

Fons propis.
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18.4.- Subvenció al Club de Futbol
Descripció

Foment de les activitats esportives ordinàries. En aquest cas la del
Club de Futbol de la Ciutat.

Objectius
Agenda Guíxols
2030
Beneficiaris
previstos
Termini

Club de Futbol Sant Feliu de Guíxols.
Manteniment anual.

Pla d’acció

Elaboració anual d’un conveni de col·laboració.

Costos
previsibles

20.000 €

Fonts de
finançament

Fons propis.

Article 19.- Àrea de Desenvolupament Econòmic.
Subvencions en règim de concurrència competitiva
19.1.- Subvencions a la digitalització dels establiments comercials.
Objectius
específics

Digitalització i modernització dels establiments comercials del
municipi.

Objectius
Agenda Guíxols
2030
Termini
necessari per la
consecució.

Tot l’any/exercici

Pla d’acció

Convocatòria anual

Costos
previsibles

50.820 €

Fonts de
finançament

Fons propis, després de l’oportuna modificació pressupostària.

Indicadors de
seguiment i
avaluació.

Els compresos a l’Annex i els que considerin els tècnics
responsables en cada moment.
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19.2.- Subvencions per la sostenibilitat i estalvi energètic dels establiments
comercials de la ciutat
Objectius
específics

Subvencions per la sostenibilitat

Objectius
Agenda Guíxols
2030
Termini.

Tot l’any/exercici

Pla d’acció

Convocatòria anual

Costos
previsibles

42.100 €

Fonts de
finançament

Fons propis, després de l’oportuna modificació pressupostària.

Indicadors de
seguiment i
avaluació.

Els compresos a l’Annex i els que considerin els tècnics
responsables en cada moment.
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ANNEX.- INDICADORS DE SEGUIMENT COMUNS
La següent llista comprèn els indicadors comuns per el seguiment de totes les línies de
subvenció en règim de concurrència competitiva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estimació dels potencials sol·licitants
Número de sol·licituds
Número de concessions
Import mitjà sol·licitat
Import mitjà concedit
Indicadors de dispersió dels imports sol·licitats (desviació típica i coeficient de
variació).
7. Indicadors de dispersió dels imports concedits (desviació típica i coeficient de
variació).
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡 𝑒𝑛 €

8. Ràtio de cobertura  𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙·𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑛 € = %
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡 𝑒𝑛 €

9. Ràtio d’esgotament  𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑒𝑛 € = %
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡 𝑒𝑛 €

10. Ràtio de justificació  𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑛 € = %

En aquelles subvencions a les que puguin concórrer tant subjectes obligats a relacionarse electrònicament amb l’Administració com no obligats, l’indicador 2 “Número de
sol·licituds”, es desglossarà en número de sol·licituds per mitjans digitals i número de
sol·licituds en format físic.
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