
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2022

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix a l’article 8.1 la
necessitat per a les Administracions Públiques d’elaborar un Pla Estratègic de Subvencions
que expressi la connexió entre els objectius i els efectes que es pretenen assolir amb
l’aplicació de les subvencions, els terminis necessaris per a la consecució dels objectius
establerts, juntament amb una previsió dels costos i les fonts de finançament de les
subvencions, tot supeditat al compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.

L’elaboració d’aquest Pla Estratègic de Subvencions té com a finalitat dotar d’una major
transparència la despesa pública que tingui caràcter de subvenció, tot aconseguint un
increment dels nivells d’eficiència i eficàcia en la seva gestió.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1. Establiment de subvencions, vigència, termini necessari per la seva
consecució i competència

L’establiment de subvencions per part de l’Ajuntament de dels Hostalets de Pierola pel
període 2022 s’ajustarà a allò previst en aquest Pla, podent ser ampliat una vegada
analitzades i avaluades les línies inicials aprovades i sempre tenint en compte les
limitacions que s’indiquin al llarg de l’articulat del mateix.

La vigència del Pla Estratègic de Subvencions és el període pressupostari, en aquest cas
l’any 2022, restant prorrogat fins el moment de l’aprovació del següent Pla.

Respecte el termini necessari per la consecució de les diferents línies de subvencions, es
regularà de forma expressa en la convocatòria (Bases reguladores) o en el conveni
regulador.

L’òrgan competent per a l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions és el Ple Municipal,
atès que es tracta d’un instrument de planificació estratègica de l’activitat subvencional o de
foment i de gestió econòmica.

L’òrgan competent per concedir les subvencions serà la Junta de Govern Local.

Article 2. Principis

La concessió de subvencions per part de l’Ajuntament es realitzarà d’acord amb els
següents principis:

• Publicitat i lliure concurrència, mitjançant una convocatòria prèvia en la qual es garanteixi
la concurrència i igualtat en la distribució dels fons públics, sens perjudici de la possibilitat
de concessió directa, d’acord amb la normativa aplicable, que haurà de comptar prèviament
amb les corresponents disponibilitats pressupostàries.

• Transparència en el procediment d’assignació de recursos públics, tant pel que fa al
procediment de concessió com a la publicació dels resultats en la web municipal.

• Objectivitat, igualtat i no discriminació.



• Eficàcia i eficiència, consistent en l'optimització dels recursos públics assignats a cada
programa, sense que en cap moment es puguin sobrepassar les limitacions legals i/o
pressupostàries establertes.

Article 3. Naturalesa jurídica

La llei estableix la necessitat d’elaborar un pla estratègic de subvencions per introduir una
connexió entre objectius i efectes que es vulguin aconseguir amb l’objectiu de cobrir les
necessitats públiques a través de subvencions.

El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola té caràcter
programàtic i el seu contingut no generarà drets ni obligacions, de manera que cap potencial
beneficiari podrà exigir indemnització o compensació en cas que el Pla no es porti a la
pràctica en els seus propis termes.

Article 4. Àmbit d’aplicació

Conforme la normativa vigent, s’entendrà com a subvenció, totes les disposicions dineràries
realitzades per l’Ajuntament a favor de persones físiques o jurídiques, i que compleixin els
següents requisits:

• Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.

• 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 realitzats o
per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, havent el beneficiari de complir les
obligacions materials i formals que haguessin establert.

• Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una
activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.

Article 5. Exclusió de l’àmbit d’aplicació

No estaran subjectes a l’àmbit d’aplicació les aportacions dineràries entre diferents
Administracions públiques, per finançar globalment l’activitat de l’Administració a la que vagi
destinada, i les què es realitzin entre l’Ajuntament i l’empresa municipal Hoserpi, S.L. tant si
es destinen a finançar globalment l’activitat com la realització d’actuacions concretes que
tingui atribuïdes.

Tampoc es troben compreses en aquest àmbit, les aportacions dineràries en concepte de
quotes ordinàries o extraordinàries destinades a associacions així com les aportacions als
grups polítics municipals.

Article 6. Requisits bàsics i limitacions a l’establiment de subvencions

És requisit bàsic per a l’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla la
inclusió de les consignacions pressupostàries corresponents en els Pressuposts anuals i
l’aprovació de les bases reguladores de la seva concessió o bé el corresponent Conveni
regulador de les mateixes en el cas que siguin de concessió directa segons els casos
legalment previstos.



Així mateix, l’establiment de les subvencions queda supeditat al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa, les consignacions pressupostàries aprovades i
les bases reguladores de la seva concessió s’ajustaran en cada moment a aquests
objectius.

Addicionalment, l’atorgament d’una subvenció haurà de complir amb les següents
característiques:

• Competència de l’òrgan administratiu
• Existència d’un crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions
• Tramitació del procediment d’acord a la normativa prevista
• Fiscalització prèvia dels actes administratius de contingut econòmic
• Aprovació de la despesa per l’òrgan competent.

Article 7. Beneficiaris

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola  concedirà subvencions a favor del beneficiari el qual
serà la  persona que haurà de realitzar l’activitat que va fonamentar el seu atorgament o que
es trobi en situació que es legitima la concessió.

Quan el beneficiari sigui una persona jurídica i sempre que es prevegi en les bases
reguladores, els membres associats del beneficiari hauran de comprometre’s a exercir les
activitats que varen fundar la subvenció.

També ho podran ser les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, les comunitats de béns o qualsevol altra unitat econòmica o patrimoni separat que
tot i no tenir personalitat jurídica pugui dur a terme els projectes, activitats, comportaments o
es trobin la situació que motiva la concessió.

En cas de tractar-se d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades
sense personalitat, en la sol·licitud i en la resolució de concessió s’hauran de fer constar
expressament els compromisos d’execució i l’import de la subvenció. En qualsevol cas
s’anomenarà a un representant o apoderat únic amb els poders pertinents.

Poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les persones o entitats que
estiguin en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en les que hi concorrin
les circumstàncies previstes a les bases reguladores i a la convocatòria i que estiguin
legalment constituïdes.

No poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions les
persones o entitats en les quals es doni alguna de les circumstàncies que determina l’article
13.2 i 3 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, llevat que la naturalesa de la subvenció
ho exceptuï la normativa reguladora.

Article 8. Modalitats de concessió

Les subvencions que s’enquadren en aquest Pla estratègic seran atorgades:

• En règim de concurrència competitiva, que es correspon amb aquell en el que la concessió
de subvencions s’estableix mitjançant una ordre de prelació de les sol·licituds presentades
conforme els criteris de valoració fixats a les bases reguladores i en la convocatòria, i així



adjudicar amb el límit fixat dins del crèdit disponible, aquelles subvencions que hagin
obtingut la major valoració.

• Concessió de forma directa, en els següents pressupòsits:

 Les previstes nominativament en el Pressupost de l’Ajuntament, en els termes recollits en
els convenis i en la normativa reguladora d’aquestes subvencions.

 Les hagin sigut imposades a l’Administració per una norma legal, que seguiran el  
procediment més adequat d’acord amb la normativa.

 De manera excepcional, les subvencions atorgades per interès públic, social, econòmic o
humanitari o altres justificades que dificultin la convocatòria pública.

Article 9. Modificació del Pla

Atès el caràcter programàtic del Pla Estratègic de Subvencions, una vegada realitzades les
tasques de seguiment i avaluació previstes per a cadascun dels programes en què es
desenvolupa, si es fes palesa la ineficàcia o la desviació d’algun d’ells respecte els objectius
previstos, aquell programa haurà de ser modificat o eliminat.

Així mateix, si esdevinguessin circumstàncies socials, econòmiques o d’interès públic que
aconsellessin adoptar noves línies i programes de subvenció, aquest Pla estratègic podrà
ser objecte de modificació. Atès el caràcter econòmic d’aquesta modificació, es realitzarà
mitjançant les modificacions pressupostàries necessàries, conforme a la legislació vigent en
matèria d’Hisendes Locals, respectant el contingut general bàsic i programàtic del Pla i
informant de la finalitat, objectius i mitjans i sistemes d’avaluació necessaris per al seu
seguiment.

No es considera modificació d’aquest Pla Estratègic la modificació quantitativa del cost
anual previst d’una línia i/o programa de subvenció, atès el caràcter estimatiu i condicionat
del mateix a la disponibilitat pressupostària de l’exercici i possibles modificacions d’acord a
la normativa en matèria d’Hisendes Locals.

Article 10. Control i avaluació del Pla

Cadascuna de les Àrees responsables de cada matèria objecte de subvenció, establirà,
respecte dels seus programes respectius, el quadre d’indicadors que s’utilitzaran per avaluar
l’assoliment dels objectius previstos per a cadascun d’ells.

Si com a resultat dels informes de seguiment emesos pels tècnics responsables dels
programes existeixen subvencions que s’allunyen de la consecució dels objectius fixats, o
d’aquell que sigui adequat a nivell de recursos invertits, podran ser modificades o
substituïdes per d’altres més eficaces i eficients o podran ser eliminades.

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 desenvolupat, 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.



Article 11. Entrada en vigor

Aquest Pla Estratègic de Subvencions 2022 entrarà en vigor una vegada sigui aprovat pel
Ple Municipal, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu
electrònica municipal.

TÍTOL II.  PROGRAMES I LÍNIES DE SUBVENCIONS

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola establirà anualment subvencions per a cada un dels
següents programes i d’acord amb les línies que s’indiquen tot seguit.


