
Memòria d’impuls per a la realització de la consulta pública sobre el projecte 
d’ordenança general de subvencions. 
 

De conformitat amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que preveu què amb 
caràcter previ a la elaboració de l’ordenança, s’ha de substanciar una consulta pública, a 
través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels 
subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura 
norma sobre: 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

c) Els objectius de la norma. 

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

En compliment d’això, es planteja un qüestionari amb tres preguntes, per tal de detectar les 
principals problemàtiques, establir les prioritats de la ciutadania i finalment puguin fer les 
seves aportacions  

Les preguntes són les següents: 

 

. Considera que els criteris que utilitza l’Ajuntament de Sant Celoni amb els quals atorga les 
subvencions i ajudes públiques són clars i objectius? 

. Quins altres aspectes o criteris considera que s’haurien de tenir en compte en la 
determinació de les subvencions? 

. Considera que hi ha d’haver un límit sobre la quantitat que l’ajuntament de Sant Celoni ha 
de subvencionar a les entitats de la Vila? I si és així, com es podria fixar aquest límit? 

. Cal que cada àmbit o àrea estableixi unes línies o projectes a potenciar? 

. Considera que cal tenir en compte les subvencions indirectes (ús d’espais i materials 
municipals, entre d’altres) per a determinar les quantitats de les subvencions? 

. Suggeriments i aportacions que creu necessari efectuar 

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les 
seves opinions durant el termini dels set dies hàbils comptats a partir de la publicació de la 
consulta a la web muncipal, mitjançant el formulari disponible a www.santceloni.cat 

 

Problemes que es pretenen solucionar 
 

Amb l’aprovació d’aquesta Ordenança es pretén facilitar als ciutadans i entitats de Sant 
Celoni, però també a les Àrees gestores de l’Ajuntament de Sant Celoni,  un text coherent 
del marc normatiu actual sobre procediments i requisits per demanar i rebre subvencions 
municipals, i molt especialment, evitar dubtes interpretatius. 

 

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació 



 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió celebrada el dia 9 de novembre de 2004 va 
aprovar l’Ordenança General de Subvencions, la qual està vigent a data d’avui. 

Atès que durant el període de vigència s’han produït forces modificacions legislatives a la 
pròpia Llei, i especialment l’aprovació del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, és necessari actualitzar l’ordenança 
general a la legalitat vigent, per tal de regular la seva activitat subvencionadora municipal, 
establint les regles oportunes, amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia i eficiència, i 
potenciant simultàniament el control i la transparència que el caràcter de públiques confereix a 
aquest tipus d’ajudes econòmiques. 

En aquest sentit, unes modificacions crucials són l’obligació d’aprovar, conjuntament amb el 
pressupost, un pla estratègic de subvencions, i l’obligatorietat de augmentar la transparència 
mitjançant la tramesa de la informació a la Basa de Dades Nacional de Subvencions. 

 
Objectius de la norma 
Una part important de l'activitat financera del sector públic es canalitza a través de 
subvencions, amb l'objecte de donar resposta, amb mesures de suport financer, a 
demandes socials i econòmiques de persones i entitats públiques o privades. 

Així, l'Ajuntament de Sant Celoni destina importants recursos a l'acció de foment d'activitats 
de caràcter assistencial com a manifestació de l'Estat de benestar, de determinades 
activitats privades d’interès públic o com a forma d'enfortir la participació ciutadana, una 
exigència de l'Estat social i democràtic de dret. 

Aquesta acció de foment que es canalitza a través de la concessió de subvencions 
públiques, té uns àmbits d'actuació molt diversos. L'aprovació de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, i del seu Reglament aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, va 
suposar un pas més en la determinació d'un marc normatiu general d'una de les modalitats 
més importants de la despesa pública com són les subvencions, a la qual cosa cal afegir les 
modificacions realitzades per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del 
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, que han suposat un major 
aprofundiment en aspectes com la publicitat i la transparència en les subvencions que 
atorguen les entitats locals. 

L'article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, disposa que les bases reguladores de 
les subvencions de les corporacions locals s'hauran d'aprovar en el marc de les bases 
d'execució del pressupost, a través d'una ordenança general de subvencions o mitjançant 
una ordenança específica per a les distintes modalitats de subvencions.  

La diversitat d'actuacions que s'integren dins de l'activitat subvencional de l'Ajuntament i la 
seva rellevància social i econòmica fan inajornable l'aprovació d'una ordenança general 
actualitzada que contingui la regulació clara i uniforme dels principals aspectes 
procedimentals i substantius sobre els quals es projecta l'acció municipal en aquest àmbit, 
de manera que es doti de la necessària seguretat jurídica a tots els agents que intervenen 
en la concessió, justificació i control de les subvencions municipals. I això, a més, com una 
exigència d'objectivitat i de transparència en la gestió dels recursos públics i del principi 
constitucional d'eficàcia en l'assignació dels recursos esmentats.  

 

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries 



Inicialment s’ha valorat no redactar aquesta ordenança a allò establert a la Llei 38/2003, 
Generals de subvencions, i al Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei General de Subvencions. 

Tot i així, per una major seguretat jurídica, es creu necessari aprovar un desenvolupament 
de la normativa de caire municipal que detalli i concreti alguns aspectes i eviti dubtes 
interpretatius, pel qual motiu es proposa l’elaboració i aprovació d’una ordenança de 
caràcter general. 

 

Sant Celoni, 22 de maig de 2017. 

El Regidor d’Economia 


