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INFORME PROPOSTA
OBJECTE
Justificació i proposta d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de
Barcelona per al període 2021 – 2023.
FONAMENTS DE DRET
La legislació vigent en matèria de subvencions, tant la Llei 38/2003 General de Subvencions en el
seu article 8, com - el Reial Decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de
Subvencions, en els articles 10 al 15, determina la necessitat d’elaborar un pla estratègic de
subvencions. Aquest s’entén com un instrument de planificació -que connecti els objectius i els
efectes que es volen aconseguir amb els costos i fonts de finançament, per tal d’adequar les
necessitats públiques a cobrir a través de les subvencions amb les previsions de recursos
disponibles, amb caràcter previ al seu naixement i de forma pluriennal. Així mateix s’ha de fer un
seguiment d’acompliment i control dels objectius establerts en el mateix, per tal que les línies de
subvencions que no tinguessin el nivell de consecució d’objectius desitjat poguessin ser
modificades o substituïdes per altres més eficaces i eficients, o en tot cas eliminades.
Les subvencions sobre les quals fa referència el pla estratègic, en general, tenen com a objectius
bàsics:
a)
b)

Fomentar activitats d’utilitat pública o interès social
Promoure una finalitat pública.

I per aconseguir aquests objectius la legislació estableix els principis d’acord amb els quals s’haurà
de realitzar la gestió de les subvencions:
a)
b)
c)

Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, i no discriminació.
Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant.
Eficiència en la assignació i utilització dels recursos públics.

Aquest pla s’ha de confeccionar amb caràcter previ a les propostes d’atorgament de subvencions, i
aquestes propostes quan es plantegin, hauran d’estar recollides en el Pla estratègic de
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

FETS I JUSTIFICACIÓ
1. Atès que la Oficina Central de subvencions adscrita a la Direcció de Serveis Generals de la
Gerència de Recursos té entre les seves funcions la de “centralitzar la informació i esdevenir el
referent en matèria de subvencions dels sectors, districtes, instituts, consorcis i empreses amb
participació majoritària de capital municipal”.
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2. Atès que a l’Ajuntament de Barcelona anteriorment només s’han aprovat plans directors de
subvencions sectorials en algunes matèries concretes com “cooperació i solidaritat
internacional”, i ara es vol aprovar un pla estratègic de subvencions que englobi la totalitat de
subvencions a atorgar per l’Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents per al període
2021 – 2023.
3. Atès la normativa vigent esmentada en l’apartat anterior determina la necessitat i
obligatorietat d’aprovar un Pla estratègic de subvencions per a les administracions públiques
amb caràcter pluriennal
4. Atès que l’Ajuntament de Barcelona en el pla d’actuació municipal presentat al plenari de
febrer de 2021 establia els eixos d’actuació, a partir dels quals s’han definit els objectius
estratègics concrets per a les subvencions municipals tot respectant els objectius bàsics de
fomentar activitats d’utilitat pública o interès social i promoure una finalitat pública, - a la
vegada que respectant els principis bàsics de tota subvenció pública: publicitat, transparència,
concurrència, objectivitat, igualtat, i no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius
fixats per l’Administració atorgant i eficiència en la assignació i utilització dels recursos públics.
5. Atès el volum de subvencions atorgades per l’Ajuntament de Barcelona i els seus ens
dependents que en els darrers anys es situa al voltant dels 80 milions d’euros anuals.
6. Tenint en compte que l’import atorgat per convocatòries l’any 2020 va ser de més de 42
milions d’euros, superior als anys anteriors, i que en el pressupost inicial de 2021 hi ha previst
un import de més de 24 milions d’euros per tramitar convocatòries de subvencions, als quals
cal afegir aquells crèdits que es puguin ampliar provinents del fons de recuperació, entre
d’altres el pla de reactivació econòmica post-covid-19 que té previst un fons de 20 milions
d’euros addicionals.
És per tot això que es PROPOSA tramitar un expedient per a procedir a l’aprovació del Pla
Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per al període 2021 – 2023.
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