
 

 
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2022-2023 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en l’article 8 i en la 
seva exposició de motius, estableix que les administracions públiques elaborin plans 
estratègics de subvencions, on es 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.  
 
Disposar i aprovar un pla estratègic de subvencions és un element més del procés 
de racionalització de les administracions públiques, que fa que la gestió de les 
subvencions es realitzi d'acord amb els principis de publicitat, transparència, 
concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, així com l'eficàcia en el 
compliment dels objectius fixats i l'eficiència en l'assignació i utilització dels 
recursos públics, amb subjecció al compliment de l'estabilitat pressupostària. 
 
El contingut del Pla Estratègic de subvencions es regula en els articles 10 a 15 del 
Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
General de Subvencions.  
 
Val a dir, que les subvencions són també una de les activitats estratègiques de 
l’Ajuntament de Celrà, en tant que constitueixen el mitjà legal per fomentar i 
col·laborar en totes les iniciatives sorgides en el territori que participen de les 
sinergies necessàries per optimitzar el treball conjunt de tots els agents socials i 
econòmics. 
 
És aquest aspecte programàtic i alhora dinàmic del present Pla Estratègic que ens 
porta a concretar els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, els 
costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-ho, en qualsevol cas 
tal com ja s'ha fet esment, al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, 
que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera.  
 
L’Ajuntament de Celrà s'insta a sotmetre l'atorgament de les subvencions als 
principis que la mateixa Llei General de Subvencions (Llei 28/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions) estableix en el seu article 8.3, i que són:  
 
a). Principi de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no 
discriminació.  
b). Eficàcia en el compliment dels objectius fixats.  
c). Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.  
 
A més també, l'atorgament de les subvencions tindran com a pilars fonamentals:  
a). La planificació i integració de les actuacions  
b). La distribució equitativa i sostenible dels recursos disponibles  
c). La cooperació entre administracions  
d). La col·laboració amb els diversos agents del territori del municipi de Celrà  
e). L'austeritat en la despesa  
f). La total transparència en la gestió pública 
g). La subjecció als principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  
h). L'assegurament de l'equilibri pressupostari  
 
 



 

Article 1. OBJECTE I NATURALESA JURÍDICA 
 
L'objecte del present document és el Pla Estratègic de Subvencions per a les 
subvencions que concedeixi aquest Ajuntament durant els exercicis 2022 i 2023. 
 
Aquest Pla estratègic de subvencions té caràcter programàtic no normatiu 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.  
 
El procediment de concessió de les subvencions que s’atorguin seguirà allò previst 
en la normativa vigent, com la Llei General de Subvencions i el Reglament que la 
desenvolupa, i les bases d’execució del pressupost vigent de la Corporació.   
 
Article 2. DURADA  
 
Exercicis 2022 i 2023. 
 
Article 3. PRINCIPIS GENERALS  
 
Són principis generals d'aquest Pla els següents: 
 
- Publicitat i lliure concurrència mitjançant convocatòria prèvia en la qual es 
garanteixi l'objectivitat, transparència, publicitat, concurrència i igualtat en la 
distribució de fons públics, això sense perjudici de la possible concessió directa que, 
de conformitat amb el que s'estableix en la norma aplicable, haurà de comptar amb 
la deguda consignació pressupostària prèvia. 
- Concessió conforme a criteris objectius prèviament establerts en la convocatòria a 
fi de garantir el coneixement previ dels mateixos pels potencials beneficiaris. 
- Eficàcia en el compliment dels objectius marcats i eficiència en l'assignació de 
recursos públics, havent-se de justificar quantitativa i qualitativament. 
- 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. 
 
Article 4. PERSONES BENEFICIÀRIES 
  
L’Ajuntament de Celrà concedirà subvencions a favor de persones, associacions i/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 admissibles per a ostentar la condició de persona beneficiària 
són les que estableix l’article 11 de la Llei General de Subvencions, i que es 
concretarà en les respectives bases reguladores.  
 
Article 5. FINANÇAMENT 
 
1.- El finançament de les subvencions que concedeixi l'Ajuntament de Celrà es durà 
a terme amb fons propis, amb càrrec al Capítol IV dels Pressupostos de Despeses 
Municipals dels exercicis corresponents. 
 
Amb caràcter general, per a tota mena de subvencions que es concedeixin per 
l'Ajuntament de Celrà, el termini de desenvolupament d'aquestes actuacions serà 
sempre anual, sense perjudici d'aquelles activitats que es consolidin en el temps, o 
l'actuació del qual necessiti un termini major a l'exercici anual, i en aquest cas, 



 

hauran de continuar complimentant anualment els requisits que estableixin les 
bases. 
 
2.- L'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requereix la 
inclusió de les consignacions pressupostàries suficients i adequades en el 
Pressupost General de l’Ajuntament de Celrà per als exercicis 2022 i 2023, segons 
correspongui. 
 
La concessió de subvencions queda supeditada al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària, pel que les consignacions pressupostàries que s’aprovin 
i les bases reguladores de la seva concessió s’ajustaran en tot moment a aquests 
objectius. 
 
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 de que el Pla no es porti a la pràctica en els propis termes.  
 
Article 6. MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 
Els procediments a dur a terme en la concessió de subvencions són les que 
estableixen l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de 
Subvencions, i el que estableix l’apartat 30 i següents de les Bases d’Execució del 
Pressupost, i que  són: 

• Procediment de concurrència competitiva, regulat amb caràcter general en 
els articles 23 i següents de la Llei General de Subvencions. 

• Procediment de concessió directa, regulat amb caràcter general en l’article 
28 de la Llei General de Subvencions. 

 
Article 7. CONTROL I REVOCACIÓ 
 
L’Ajuntament de Celrà pot comprovar en tot moment l’aplicació adequada de la 
subvenció a l’activitat per la qual es va sol·licitar i el compliment de les condicions 
de l’atorgament. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions que li corresponen al beneficiari pot 
comportar la revocació de la subvenció i consegüentment el reintegrament de la 
subvenció percebuda. 
 
Article 8. SEGUIMENT I EFECTES 
 
Cadascuna de les Àrees responsables de cada matèria objecte de subvenció 
avaluaran l’assoliment dels objectius previstos en cadascun d’ells. 
 
Si com a resultat dels informes de seguiment emesos pels tècnics responsables dels 
programes, existeixen línies de subvencions que s’allunyen de la consecució dels 
objectius fixats, o d’aquell que sigui adequat al nivell de recursos invertits, podran 
ser modificades o substituïdes per d’altres mes eficaces i eficients, o si la situació 
ho aconsella, finalment eliminar-les. 
 
Article 9. LÍNIES DE SUBVENCIONS:  
 
L’Ajuntament de Celrà preveu atorgar subvencions en les següents matèries: 
educació, cultura, cooperació i solidaritat, lleure, gent gran, comerç, rehabilitació de 
façanes i/o edificis, etc.  
 



 

No es podrà atorgar subvencions que superin la quantitat prevista en l’aplicació 
corresponent del pressupost municipal vigent. Per a l’exercici 2022 són els imports 
que s’indica a continuació: 
 

Aplicació 
pressupostària Descripció Crèdits inicials 

14 2410 48900 Viver d'empreses      1.500,00    
23 1621 48000 Foment recollida selectiva     24.000,00    
23 1700 48900 Aportació ADF i Comunitat regants      2.500,00    

23 1700 48901 Aportació a Associació de Propietaris de Boscos de 
Celrà      2.500,00    

23 3110 48900 Aportació Associació Benestar Animal de Celrà      6.000,00    
23 3110 48901 Aportació Associació Colla El senglar de Celrà      1.000,00    
30 3300 48000 Aportació entitats cíviques i culturals      5.000,00    
30 3300 48001 Animal a l'Esquena      2.500,00    
30 3380 48000 Entitats organitzadores de festes      4.000,00    
30 3380 48002 Associació Sardanista de Celrà. Aplec      1.800,00    
30 3380 48004 Associació Pessebre Vivent      1.200,00    
30 3380 48005 Assoc. Juvenil Comissió Reis Celrà. Cavalcada Reis      1.200,00    
30 9250 46600 Fons de solidaritat i Cooperació     18.000,00    
40 3410 48001 IES per ús pista per rítmica         750,00    
40 3410 48900 Transferències entitats esportives     12.000,00    

40 3410 48901 Transf. joves esportistes estatals, europeus, 
mundial i JJOO         500,00    

50 3240 46200 Conveni Programa sexualitat a IES      4.500,00    
70 2311 48000 Ajudes a famílies     10.000,00    
70 2311 48001 Ajut a AMPA CEE Palau      1.000,00    
74 3372 48000 Casal de la gent gran Can Ponac      6.000,00    
74 3372 48001 Festa Homenatge a la Vellesa i altres      4.000,00    
76 3200 48003 Ajuts sortides escolars centres educatius      3.000,00    

76 3231 48001 Programa reutilització llibres, proj. educatiu escola 
Aulet      1.000,00    

76 3231 48002 Aportació escola Aulet i AMPA escola Aulet      1.250,00    

76 3232 48001 Programa reutilitz. llibres, proj. educatiu escola 
Falgueres      1.500,00    

76 3232 48002 Aportació escola Falgueres i AFA escola Falgueres      1.250,00    
76 3233 48000 Aportació AMIPA EB Trapelles         250,00    
76 3234 48000 Aportació AMIPA EB Gínjols         250,00    
76 3240 48000 Aportació IES. Treball de recerca      2.100,00    
76 3260 46200 Conveni Servei Taller Obert      7.500,00    
76 3260 48000 Aportació Institut de Celrà i AFA Institut      1.250,00    
76 3260 48005 Beques casals estiu i activitats extraescolars     16.000,00    
76 3370 48000 Entitats educació en el lleure      2.000,00    
76 3370 48001 Associació Juvenil Esplai Celrà      2.500,00    
91 4310 48900 Associació de Comerciants de Celrà.      5.500,00    

      Transferències corrents   155.300,00    

21 1522 78000 Subvencions rehabilitació d'edificis     14.000,00    
76 3231 75000 Subvenció Escola Aulet         500,00    

      Transferències de capital     14.500,00    

          169.800,00    

 



 

El volum de subvencions corrents pressupostades al 2022 destinades a donar 
suport a activitats municipals és de 155.300,00 euros. D’aquestes aportacions es 
destaquen les destinades a les activitats educatives que suposen un 25,66% amb 
uns 39.850,00 euros, les destinades al medi ambient que suposen el 23,18% amb 
36.000,00euros i les destinades a la promoció de la cultura del 21,70% amb 
33.700,00 euros. 
 
En menor mesura tenim les destinades a la línia de benestar social amb el 13,52% 
del total, que en termes absoluts representen 21.000,00 euros, previstos 
principalment per ajudes a les famílies, a la promoció de l’esport que s’hi destina un 
8,53% amb un total de 13.250,00euros, al desenvolupament econòmic un 4,51%, 
7.000,00 euros adreçats a accions relacionades amb el mercat de treball en l’àmbit 
local i el suport al teixit productiu i a joventut es destina un 2,90% amb uns 
4.500,00 euros. 
 
Finalment, de l’anàlisi de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat emès per l’Interventor amb motiu de l’aprovació del pressupost de 
l’Ajuntament de Celrà per a l’exercici 2022, es desprèn que el Pla estratègic de 
subvencions per a aquest exercici s’ajusta al compliment dels objectius que fixa la 
Llei d’Estabilitat Pressupostària, i que per tant les subvencions consignades en 
aquest pla, així com els recursos que les financen també es supediten als mateixos 
objectius. 
 
Article 10. ENTRADA EN VIGOR 
 
Aquest pla estratègic de subvencions per al període 2022-2023 entrarà en vigor 
una vegada sigui aprovat per Ple i publicat a la pàgina web municipal. 
 


