
 
 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Te rrassa 
2017-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2 

 
 
 
 
1. Exposició de motius  

2. Disposicions generals  

3. Àmbit d’aplicació  

4. Naturalesa jurídica 

5. Àmbit temporal  

6. Limitacions a l’establiment de subvencions  

7. Aspectes estratègics  

7.1- Missió  

7.2- Principis  

7.3- Objectius  

8. Beneficiaris 

9. Procediments de concessió  

10. Costos i finançament. Vinculació als programes pressupostaris  

11. Bestretes de les subvencions concedides  

12. Marc regulador de les subvencions  

13. Publicitat 

14. Seguiment, control i avaluació  

15.  Eixos estratègics, objectius i línies de subve ncions 

16. Criteris per a la concessió de subvencions 

16.1- Subvencions nominatives i directes  

16.2- Subvencions en concurrència pública  

16.3- Valoració posterior  

16.4- Quantia de la despesa subvencionable  

16.5- Justificació de despeses subvencionables  

16.6- Justificació d’obligacions tributàries i de S eguretat Social  

16.7- Justificació de les subvencions 

17. Entrada en vigor  
 

 



 
 

 3 

1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Les subvencions són una de les activitats estratègiques de l’Ajuntament de 
Terrassa, en tant que constitueixen el mitjà legal per fomentar i col·laborar en 
totes les iniciatives sorgides en la ciutat  que participen de les sinergies 
necessàries per optimitzar el treball conjunt de tots els agents socials i 
econòmics. 
  
El present Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa per al 
període 2017-2019 té la seva base normativa en l'article 8 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, la qual disposa “que les 
administracions que proposin l'establiment de subvencions han de concretar en 
un Pla Estratègic, els objectius i efectes que es pretenen amb l’aplicació del pla, 
el termini per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de 
finançament, supeditant-ho, en qualsevol cas, al compliment dels objectius 
d'estabilitat pressupostària “. 
 
L'aprovació d'un Pla Estratègic de subvencions és un pas més en el procés de 
racionalització i transparència de les administracions públiques, en tant que 
obliga que la gestió de les subvencions es realitzi d'acord amb els principis de 
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat i igualtat i no-discriminació, 
així com l'eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració 
atorgant i l'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics, amb total 
subjecció al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. 
 
 
2. DISPOSICIONS GENERALS 
 
L’establiment de les subvencions que atorgui l’Ajuntament en el període 2017 – 
2019 s’ajustarà al que preveu aquest Pla. 
 
L’atorgament i gestió de les subvencions es realitzarà de conformitat amb 
l’objecte, finalitats i principis que s’estableixen en aquest Pla i a l’Ordenança 
General de Subvencions i a l’art.15 del Reglament Municipal per a la Igualtat de 
Gènere. 
 
 
3. ÀMBIT D’APLICACIÓ   
 
S'entén per subvenció, als efectes d'aquest Pla, tota disposició dinerària 
realitzada per l'Ajuntament de Terrassa o entitats que en depenen, a favor de 
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que compleixin el 
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 acció, l'adopció d'un 
comportament singular, ja desenvolupats o a desenvolupar, o la 



 
 

 4 

concurrència d'una situació, havent de complir el beneficiari amb les 
obligacions materials i formals que se s'hagin establert.  

 
− Que el projecte, l'acció 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.  

 
Els organismes autònoms i les entitats públiques de caràcter empresarial 
depenents de l’Ajuntament podran atorgar subvencions quan així s’hagi previst 
en els seus estatuts, altrament serà necessari que ho autoritzi l’Ajuntament 
 
 
4.- NATURALESA JURÍDICA  
 
El Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Terrassa 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. 
 
 
5. ÀMBIT TEMPORAL  
 
L’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Terrassa durant el 
període 2017-2019 s’ajustarà al que s’estableixi en el present Pla Estratègic. 
 
 
6. 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. 
 
 
7. ASPECTES ESTRATÈGICS  
 
7.1 Missió 
 
La missió és atendre les activitats i els projectes d’utilitat pública o d’interès 
social de les persones físiques o jurídiques de Terrassa, a partir de la 
concessió de subvencions com a mitjà legal per fomentar una major 
participació en la política municipal dins d’un conjunt de valors socials: la 
inclusió, la cohesió, la solidaritat, l’equitat, l’apoderament, la coresponsabilitat, 
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la innovació, l’emprenedoria, la proactivitat, l’accessibilitat universal, l’empatia, 
el respecte i la sostenibilitat  
 
7.2 Principis  
 
La gestió de les subvencions es regirà pels principis de: 
 

− Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-
discriminació.  

− Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Ajuntament.  
− Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics. 
− La simplificació de la tramitació administrativa. 
− El foment de la iniciativa social, donant importància a la col·laboració de 

les entitats privades en la gestió dels interessos que li són propis. 
− La distribució equitativa dels recursos, tenint presents els criteris de 

necessitats reals al costat de consideracions de factors econòmics, 
culturals i demogràfics, amb especial atenció cap a l’extensió territorial i 
la dispersió poblacional de la nostra demarcació. 

− La coordinació mitjançant l’organització i articulació de les accions per a 
garantir la major operativitat, la gestió eficaç i unitària per tal d’evitar 
duplicitats en l’actuació.  

− La garantia de bon funcionament amb una regulació i una ordenació que 
estableixi els requisits, els barems i procediments, les garanties 
jurídiques, etc.., i la implantació de sistemes de control i avaluació. 

 
7.3 Objectius  
 

− Donar compliment al mandat legal que es recull en l’article 8.1 de la Llei 
38/2003 de 17 de novembre, que obliga als ajuntaments a l’aprovació 
d’un Pla Estratègic previ a la concessió de les subvencions. 

− Establir per a tot el conjunt de les diverses línies de subvenció d’aquest 
Ajuntament, un conjunt de principis i bases d’execució comuns. 

− La millora i la racionalització de la gestió municipal de subvencions amb 
la valoració d’aspectes de transversalitat, eficàcia i eficiència en la gestió.  

− Impulsar la simplificació administrativa i la transparència de les 
subvencions concedides. 

 
 
8. BENEFICIARIS  
 
L'Ajuntament de Terrassa concedirà subvencions a favor de persones físiques 
o jurídiques, públiques o privades, o associacions o entitats amb la finalitat de 
fomentar la realització d'activitats d'utilitat pública o d’interès social o per 
promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local.  
 

Les formes jurídiques admissibles per a obtenir la condició de beneficiari són 
les que estableix l'article 11 de la Llei General de Subvencions, i que es 
concretarà en les respectives bases reguladores. 
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En el cas de subvencions que es puguin atorgar per imports superiors als 
10.000 €, serà condició per ser-ne beneficiari la comunicació a l’Ajuntament de 
la informació relativa a llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-
les públiques. 
 
Per ser beneficiaris de subvencions, s’haurà d’acreditar en relació al darrer 
exercici econòmic tancat el compliment de les obligacions de publicitat activa 
previstes a la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern en els casos següents: 
 
1. Si perceben subvencions i ajuts de qualsevol mena superior en el seu 

conjunt als 100.000 € anuals 
2. Quan al menys el 40% dels seus ingressos anuals procedeixi de 

subvencions públiques, sempre que aquesta quantitat sigui superior als 
5.000 € 

 
 
9. PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ 
 
D’acord amb el que es preveu a l’Ordenança General de Subvencions, és 
d’aplicació directa als següents tipus de subvencions concedides per 
l’Ajuntament de Terrassa: 
 

− Concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva. 
− Subvencions nominatives previstes al pressupost. 
− Concessió de subvencions de forma directa per raons d’interès general, 

social, econòmic o humanitari, o altres raons degudament justificades. 
− Concessió de subvencions que vinguin imposades per una norma de 

rang legal. 
− Concessió de subvencions per atendre situacions d’emergències per 

resoldre problemes de caràcter social. 
− Concessió de subvencions per actes o esdeveniment excepcionals o 

singulars. 
 

Amb caràcter general, les subvencions es concediran en règim de concurrència 
competitiva, tot i que en les corresponents bases de subvencions s’haurà de 
recollir el procediment adequat en cas que el règim sigui algun dels descrits 
anteriorment. 
 
 
10. COSTOS I FINANÇAMENT. VINCULACIÓ ALS PROGRAMES 
PRESSUPOSTARIS 
 
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 
Terrassa.  

Les quanties assignades a cadascuna  de les línies de subvenció previstes en 
aquest Pla s’establiran en el pressupost anual que aprovi l’Ajuntament.  
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Els crèdits que es consignin als programes pressupostaris dels exercicis 2017, 
2018 i 2019 mantindran la deguda suficiència i coherència amb els objectius 
estratègics i els efectes que es pretenen assolir amb el present Pla estratègic 
de subvencions. 
 
L’anterior s’entén sense perjudici de les adaptacions que calgui fer en funció 
del resultat de l’avaluació que, conforme als indicadors i amb la periodicitat 
previstos a cada línia de subvenció, s’haurà de fer per a conèixer l’estat de la 
situació i els progressos aconseguits en el compliment. 
 
L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla exigirà la 
inclusió de les consignacions corresponents al pressupost de l’Ajuntament de 
cada exercici, i l’aprovació de les bases reguladores de la seva concessió. 
 
A cada convocatòria anual de subvencions es detallarà la informació següent: 

- Les aplicacions pressupostàries de despesa del Capítol IV del 
pressupost de l'Ajuntament destinades a l'atorgament de subvencions 
pel procediment de concurrència, indicant els eixos prioritaris, les línies 
de subvenció i l’àmbit de subvenció, destinataris i els imports màxims 
previstos.  

 
 
11. BESTRETES DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES  
 
D’acord amb el que preveu en l’article 34 de la Llei General de Subvencions, i 
que estableix: “ També es podran realitzar pagaments anticipats que suposaran 
lliuraments de fons amb caràcter previ a la justificació, com finançament 
necessari per a la realització del projecte o activitat prevista. Aquesta 
possibilitat i el règim de garanties, s’haurà de preveure expressament en la 
normativa reguladora de la subvenció “. 
 
Les bases anuals així com, les subvencions directes i els convenis elaborats 
per a les subvencions nominatives previstos en el pressupost municipal, en 
funció de les necessitats de finançament del projecte o activitat a subvencionar, 
podran de forma motivada establir la possibilitat de pagaments anticipats. 
 
 
12. MARC REGULADOR DE LES SUBVENCIONS 
 
Les bases, reglaments o qualsevol altre norma municipal actualment vigent que 
reguli subvencions, sigui quina sigui la denominació específica que hagin 
adoptat per a la disposició dinerària, s’adaptaran als aspectes bàsics de la 
regulació i continguts d’aquest Pla. 
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13. PUBLICITAT 
 
Amb l’objectiu d’impulsar mesures concretes per  tal d’assolir  la màxima 
transparència en totes les dades, processos i actuacions municipals en relació 
amb l’activitat subvencionada es publicarà al Portal de Govern Obert, en 
l’apartat de transparència la informació següent: 
 
1. Relació de les subvencions i ajuts que es convoquin en cada exercici 

econòmic, indicant l’objecte o finalitat, l’import que és previst destinar-hi, la 
descripció de les condicions per ser-ne beneficiari, els objectius, a efectes 
d’utilitat pública o social que es pretén assolir amb la subvenció o ajut i els 
efectes que la mesura de foment pot produir en el mercat, si s’escau. 

 
2. Les subvencions amb independència del procediment, amb indicació de la 

informació següent: 
� Projecte 
� Import 
� Persones beneficiàries 
� Procediment de concessió 
� Valoració 
 

3. La informació sobre el control financer de les subvencions i ajuts atorgats 
 
4. La justificació o rendiment de comptes per part dels beneficiaris de les 

subvencions i ajuts atorgats 
 
 
14. SEGUIMENT, CONTROL I AVALUACIÓ 
 
El control i seguiment del Pla Estratègic es realitzarà anualment  i correspon a 
la Comissió Tècnica de Seguiment, de la qual en formarà part un membre de 
cada Àrea de l’Ajuntament i estarà coordinada per Serveis Generals i Govern 
Obert.   
 
Per  garantir l’efectivitat del seguiment, els serveis municipals que atorguin 
subvencions, hauran de trametre com a màxim el 31 d’octubre de l’exercici 
següent, una memòria justificativa amb les següents especificacions: 
 

− Informació de cada línia i tipus de subvencions justificades, 
renunciades i reintegrades si s’escau. 

− El pla d’acció realitzat. 
− El grau d’acompliment dels objectius i del termini de consecució. 
− La desviació de la despesa prevista. 
− Indicadors quantitatius i qualitatius, definits prèviament. 
− Impactes socials. 
− Conclusions o valoració global. 
− Suggeriments per a l’elaboració del següent Pla Estratègic de 

Subvencions. 
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Els resultats del seguiment i avaluació es faran públics al Portal de Govern 
Obert en l’apartat de Transparència. 
 
 
15. EIXOS ESTRATÈGICS, OBJECTIUS I LÍNIES DE SUBVEN CIONS:  
 
Els eixos estratègics de la política de subvencions de l’Ajuntament de Terrassa 
per al període 2017-2019 són: 
 

− Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de 
tracte i no discriminació 

− Potenciar l’activitat econòmica, l’economia social i l’emprenedoria 
− Avançar cap a un model urbà sostenible 
− Facilitar i fomentar la participació, la implicació i col·laboració dels 

ciutadans i ciutadanes 
− Enfortir la capacitat cultural, esportiva i universitària de la ciutat. 

 
 
Els objectius concrets de cada eix estratègic és el següent: 
 
 
Garantir la qualitat de vida i el benestar per a to thom amb igualtat de 
tracte i no discriminació: 
 
Objectius: 

 

−  Millorar la qualitat de vida de les persones amb reconeixement de 
discapacitat per generar una ciutat més inclusiva i accessible. 

−  Fomentar la inclusió de la diversitat cultural i d’origen i promoure els 
drets humans per afavorir la convivència en la diversitat i la cohesió 
social. 

− Consolidar el treball comunitari que es fa des de els centres 
educatius i fidelitzar el màxim de famílies dels centres. 

− Augmentar el parc d’habitatges assequibles. 
− Promocionar les entitats juvenils i del lleure educatiu de la ciutat en el 

desenvolupament dels seus projectes, fent palès el capital social i la 
vàlua que signifiquen per a la ciutat.  

− Fomentar les accions normalitzadores i la visibilitat de la diversitat 
sexual i d'identitat de gènere a través d'entitats diverses. 

− Consolidar la xarxa associativa per a la igualtat de gènere. 
− Reforçar les eines i recursos per eradicar la violència masclista. 
− Fomentar les relacions, espais i activitats de convivència de les 

persones grans que afavoreixin l’envelliment actiu i saludable. 
− Facilitar la defensa dels drets de persones afectades de malalties i 

les seves famílies i incrementar les activitats de promoció de la salut i 
de la seva prevenció. 
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− Fomentar la igualtat d’oportunitats, la promoció social i l’autonomia de 
les persones per a la millora de les seves condicions de vida. 

− Promoure i facilitar accions de sensibilització i educació per al 
desenvolupament per part de les entitats amb l’objectiu de difondre la 
situació i les necessitats dels països empobrits. 

 

Línies de subvenció: 

− Promoció i foment dels drets de les persones amb capacitats 
diverses (discapacitat).  

− Promoció i foment d'accions que afavoreixin la inclusió de les 
persones amb discapacitat. 

− Promoció de l’accessibilitat universal 
− Promoció i foment de la convivència positiva entre persones de 

diferents orígens i sensibilitats culturals diverses.  
− Promoció i foment d’iniciatives que promoguin la integració a la 

nostra ciutat de persones de diferents orígens i sensibilitats culturals 
diverses.  

− Promoció i foment d’iniciatives que promoguin la integració de la 
diversitat cultural i d’origen en les activitats de ciutat per assumir-la 
com un fet positiu que aporta creativitat i capacitat d’innovació.  

− Promoció i foment d’actituds i valors socials i democràtics que tenen 
a veure amb la promoció de la igualtat, la llibertat, els drets humans, 
el respecte a la diversitat, la participació activa, la coresponsabilitat 
ciutadana o la solidaritat. 

− Promoció i foment de l’acció educativa i d’igualtat d’oportunitats a 
través dels agents socials de la comunitat educativa. 

− Promoció i foment de l’acció comunitària en el territori. 
− Promoció i foment de la innovació educativa i l’intercanvi 

d’experiències. 
− Arranjament d’habitatges de propietat particular per destinar-los a 

lloguer assequible. 
− Promoció i foment de l’associacionisme i el voluntariat entre les 

entitats de lleure educatiu infantil i juvenil. 
− Entitats de lleure terrassenques per a activitats de casals d’estiu a 

terrassa.  
− Formació d’educadors i educadores en el lleure 2016.  
− Suport a la creació artística en el marc del projecte “baumannlab”, 

mitjançant beques, residències artístiques i recepció permanent de 
propostes.  

− Promoció i foment de l’associacionisme de dones. 
− Promoció i foment de la participació de les dones en tots els àmbits 

de la vida política, econòmica, social i cultural i l'enfortiment del 
moviment associatiu de dones de la ciutat.  

− Promoció i foment dels drets de les dones.  
− Promoció i foment d’accions que promoguin la lluita contra la 

violència masclista. 
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− Promoció d’accions per a la lluita contra l’homofòbia, la lesfòbia, la 
transfòbia i la bifòbia, especialment aquelles que es corresponguin 
amb els eixos del Pacte. 

− Promoció i foment de l’acció comunitària en el territori, adreçada a la 
població jove i el seu entorn. 

− Promoció i foment de l’associacionisme de gent gran. 
− Promoció i foment de l’envelliment actiu i saludable. 
− Millora de la qualitat democràtica a  les entitats i associacions.   
− Promoció i foment de l’associacionisme i el voluntariat. 
− Promoció a la salut i d'hàbits saludables i de prevenció de malalties. 
− Defensa dels drets de les persones afectades de diverses malalties, i 

les seves famílies. 
− Suport a les entitats de malalties minoritàries. 
− Prevenció de les situacions de risc de la infància i l’adolescència 

mitjançant projectes d’intervenció socioeducativa realitzats per 
entitats del tercer sector social. 

− Promoció i foment per la lluita contra la pobresa i l’exclusió social i el 
desenvolupament d’accions d’inclusió social. Activitats específiques 
de suport. 

− Promoció i foment per la igualtat d’oportunitats, la promoció social i la 
individual, la inclusió social, l’autonomia de les persones, la millora de 
les condicions de vida i l’eliminació de situacions d’injustícia social. 

− Promoció i foment del desenvolupament humà sostenible a través de 
projectes de cooperació o d’accions de sensibilització a la ciutat. 

− Projectes de cooperació al desenvolupament en països del sud. 
− Accions de sensibilització ciutadana d’entitats terrassenques en 

solidaritat i cooperació. 
 

Potenciar l’activitat econòmica, l’economia social i l’empenedoria: 
 

Objectius: 

− Potenciar el coneixement en l’àmbit de l’economia social i 
l’emprenedoria. 

− Millorar l’ocupabilitat de les persones, des de diferents vessants, 
formació, inserció, orientació i d’altres relacionades, i en especial < 
persones en situació d’exclusió social i/o col·lectius de difícil inserció. 

− Dinamitzar i capacitar el comerç local. 
 

Línies de subvencions: 

 
− Accions per a la promoció, difusió, i/o organització d’esdeveniments, 

en l’àmbit de l’economia social i l’emprenedoria. 
− Accions que permetin millorar la competitivitat, creixement i 

consolidació de les empreses del territori. 
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− Projectes i/o accions que millorin l’ocupabilitat de les persones, des 
de diferents vessants, formació, inserció, orientació i d’altres 
relacionades. 

− Programes que contemplin dins d’aquest àmbits, persones en 
situacions d’exclusió social i/o col·lectius de difícil inserció. 

− Dinamització, assessorament i gestió d’entitats de comerç. 
− Formació a entitats de comerç. 

 
 
Avançar cap a un model urbà sostenible: 
 
Objectius: 

− Avançar en el canvi d’hàbits a la ciutadania que permeti una millor 
consecució dels objectius ambientals. 

− Millorar el paisatge urbà, l’accessibilitat als habitatges, la salubritat  i 
les instal·lacions comunitàries. 

 
Línies de subvenció: 

 

− Custòdia urbana en l’àmbit del desenvolupament del Programa 
d’horts urbans de Terrassa. 

− Custòdia del territori i apadrinaments en l’àmbit de l’Anella Verda de 
Terrassa, i les de difusió dels seus valors. 

− Lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental del 
municipi. 

− Protecció i tinença responsable dels animals. 
− Ajuts a la rehabilitació d’edificis. 
− Foment de la millora del paisatge urbà. 
− Adequació d’instal·lacions comunitàries. 
− Ajuts socials complementaris. 

 
Facilitar i fomentar la participació, la implicació  i col·laboració dels 
ciutadans i ciutadanes: 
 
Objectius: 

 

− Millorar  la qualitat democràtica a les entitats i associacions. 
− Promocionar i fomentar l’associacionisme i el voluntariat per apoderar 

el teixit social i la xarxa ciutadana, potenciar el vessant comunitari. 
 
Línies de subvenció: 

 

− Millorar  la qualitat democràtica a les entitats i associacions. 
− Promocionar i fomentar  l’associacionisme i el voluntariat. 
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− Suport a entitats veïnals i a projectes situats de manera específica en 
els diferents barris de la ciutat. 

− Millora i adequació de locals estables d'entitats sense afany de lucre, 
ja siguin de caire cultural, esportiu o social. 

 
 
Enfortir la capacitat cultural, esportiva i univers itària de la ciutat: 
 
Objectius: 

 

− Impulsar, promoure i difondre les pràctiques culturals entre les 
ciutadanes i ciutadans de Terrassa mitjançant les entitats culturals de 
la ciutat. 

− Promocionar l’activitat esportiva per a consolidar i augmentar el 
nombre de ciutadans i ciutadanes a la pràctica regular de l‘esport i 
garantir la millora en qualitat de les activitats i de la pràctica de 
l’esport. 

− Fomentar el desenvolupament d’iniciatives  generadores d’activitats i 
dinàmiques en l’àmbit de la recerca i el coneixement per enfortir el 
caràcter universitari de la ciutat 

 
Línies de subvenció: 

 
− Foment de l’associacionisme cultural. 
− Foment de l’activitat literària i l’edició. 
− Foment de la recerca històrica en l’àmbit local. 
− Foment d’esdeveniments musicals arrelats a la ciutat de Terrassa. 
− Foment de les formacions musicals estables a la ciutat de Terrassa. 
− Concertació de les activitats del calendari festiu. 
− Foment de l’increment d’oferta cultural per a públic familiar. 
− Foment de les entitats generalistes en l’àmbit de l’economia social 
− Suport a l’adquisició de materials per la realització de les activitats 

esportives. 
− Suport a les despeses de monitoratge i personal per facilitar la 

realització de les activitats esportives. 
− Suport a l’adequació logística d’espais i equipaments per possibilitar 

la realització de les activitats. 
− Suport a l’assumpció de despeses de transport, desplaçament per la 

participació i realització d’activitats i competicions esportives. 
− Suport al finançament del cost de les despeses federatives i 

d’assegurances per la realització d’activitats i competicions oficials. 
− Promoció de Campus Universitari. 
− Divulgació del coneixement. 
− Finançament de projectes de socialització i/o reutilització de llibres, 

creació i/o dotació de biblioteques populars i circuits de donació de 
llibres. 
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Algunes d’aquestes línies de subvenció poden variar per canvis legislatius en 
els diferents àmbits o bé per la definició d’un nou marc de subvenció en el PAM 
anual.  
 
 
16. CRITERIS GENERALS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENC IONS 
 
16.1 Subvencions nominatives i directes 
 

− En la tramitació de l’atorgament directe de subvencions s’haurà 
d’acreditar la singularitat de l’activitat o projecte que justifiqui la no 
aplicació del procediment de concurrència pública. 

 
− En el pressupost general de l’Ajuntament haurà de constar el beneficiari 

de la subvenció, en el cas de les nominatives. 
 
− L’objecte d’aquestes subvencions haurà d’especificar-se en el 

corresponent conveni o resolució de concessió. 
 

− En cap cas, es considerarà excepcional una activitat realitzada i 
subvencionada amb anterioritat. 

 
16.2  Subvencions en concurrència pública 

 
- Per a la valoració dels projectes o activitats objecte de poder ser 

subvencionats en règim de concurrència competitiva es tindran en 
compte uns criteris de valoració general comuns a totes les subvencions 
i uns altres d’específics per cada línia estratègica i d’acord amb les 
bases reguladores.  
 

- Serà en les bases anuals on s’establirà la metodologia de ponderació 
que permeti catalogar, estandaritzar i objectivar la selecció i 
jerarquització de les sol•licituds presentades. 
 

- Els criteris generals comuns a totes les subvencions són: 
 
-       capacitat i qualitat democràtica de l’entitat 
-       fonaments i valors en la convivència, la igualtat, la participació i la 
democràcia 
-       qualitat de l’activitat 
-       impacte i/o innovació social 
-       projecció de la ciutat 
-       solidesa i finançament de l’entitat 
-       inclusió social i equitat 
-       defensa i promoció dels drets humans 
-       accessibilitat universal 
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- Per a la valoració final del projecte i/o activitat es tindran en compte les 
puntuacions dels criteris generals, amb un màxim de 6 punts, i les puntuacions 
dels criteris específics que es defineixin a les bases específiques, amb un 
màxim de 4 punts. 
 

- La suma de la puntuació obtinguda d’ambdós grups de criteris serà com a 
màxim de 10 punts. Es requerirà un mínim de 6 punts per a poder optar a la 
subvenció i serà necessari obtenir puntuació dels criteris generals i dels criteris 
específics. 
 
16.3 Valoració posterior  
 
Hi haurà una valoració posterior dels projectes i/o activitats per a totes les 
formes de concessió de subvenció, sota tres tipus de criteris: d’economia, de 
qualitat, i d’impacte i utilitat social, ponderats en la convocatòria anual. El 
resultat de la valoració serà tingut en compte en els següents atorgaments de 
subvencions. 
 
16.4 Quantia de la despesa subvencionable  
 

− En les bases es regularà per a cadascun dels diferents tipus de subvenció el 
seu import màxim, atesa la singularitat de cadascuna.  
 

− En els casos de concurrència pública de subvencions amb altres 
administracions públiques, la suma de les mateixes no podran superar el cost 
de l’activitat o projecte subvencionat. 
 
16.5  Justificació de despeses subvencionades   
 
La justificació es realitzarà mitjançant l’aportació de la memòria justificativa per 
a la totalitat de l’activitat subvencionada, i l’acreditació dels justificants de les 
despeses per l’import de la subvenció concedida. 
 
16.6  Justificació d’obligacions tributaries i de S eguretat Social 
 
S’haurà d’acreditar en el moment de la presentació de la sol·licitud de 
subvenció estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social 
mitjançant una d’aquestes dues opcions: 
 

− l’autorització a l’administració municipal per part de l’entitat a fer consulta 
telemàtica a l’Agència Tributària i a la Seguretat Social.  
 

− la presentació per part de l’entitat d’un certificat vigent d’estar al corrent de les 
obligacions. 
 
16.7 Justificació de les subvencions  
 
La justificació de la subvenció tindrà l’estructura i l’abast que es determini a les 
corresponents bases reguladores. 
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El compte justificatiu contindrà, en caràcter general, la documentació senyalada 
a l’article 72 del RD 887/2006, de 21 de juliol, del Reglament de Subvencions. 
 
Quan per raó de l’objecte o de la naturalesa de la subvenció no fos precís 
presentar la documentació prevista a l’article 72.2 del RD 887/2006, les bases 
reguladores determinaran el contingut del compte justificatiu 
 
Les subvencions atorgades amb un import igual o superior a 60.000€, els 
beneficiaris hauran de justificar la subvenció amb l’aportació d’un informe del 
compte justificatiu elaborat per un auditor de compte inscrit en el Registre 
Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC), sempre que en els bases reguladores o 
en el conveni de col·laboració no s’estableixi un altre procediment. 
 
Tal i com estableix l'article 72 i concordants del Reglament de Subvencions 

aprovat per RD. 887/2006, de 21 de juliol,  per a subvencions concedides per 
un import inferior a  60.000€, podrà tenir caràcter de document jurídic vàlid per 
a la justificació, el compte justificatiu amb la documentació que s’indica a 
continuació, sempre que a les bases reguladores de subvencions no es prevegi 
un altre procediment: 
 

− Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les 
condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb 
indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

− Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, 
amb identificació del creditor i del document, el seu import, data 
d’emissió i data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui 
mitjançant un pressupost estimat, s’indicaran les desviacions 
produïdes. 

− Detall de tots els ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat, amb indicació de l’import i procedència. 

− Si s’escau, carta de pagament del reintegra en el supòsit de 
romanents no aplicats, així com dels interessos derivats dels 
mateixos. 

 
 
17. ENTRADA EN VIGOR 
 
Aquest Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019 entrarà en vigor una vegada 
sigui aprovat pel Ple municipal. 
 
 
 


