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PLÀ ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS, CONVENIS DE COL·LABORACIÓ i 

BEQUES DE L’AJUNTAMENT D’OLOT  

 

INTRODUCCIÓ  

La participació social és un dels valors que tota societat democràtica hauria de 

promoure. La implicació dels ciutadans en els afers col·lectius és una mostra 

de civisme, de preocupació pel bé comú i en definitiva, de voluntat de millora de 

les condicions de vida del conjunt de la població més enllà dels interessos 

particulars.  

 

La gestió de les qüestions públiques no són patrimoni de ningú. Afecten al 

conjunt de la població i tots els agents, ja sigui de manera col·lectiva o 

individual, haurien d’interessar-se i involucrar-se en el seu desenvolupament. 

Òbviament, entre tots els agents socials hi ha graus de responsabilitat 

diferents, però és necessari un cert equilibri entre les aportacions dels actors 

institucionals i els no institucionals. Cal doncs, cercar la complicitat i trobar un 

marge de col·laboració òptim entre els agents que repercuteixi positivament en 

el conjunt de la societat.  

Un dels valors més desitjats per a qualsevol municipi és el d’aconseguir una 

societat cohesionada on predomini la convivència i el respecte entre la 

ciutadania i en la qual tothom es senti que en forma part i pugui participar-ne. 

Perquè això pugui ser una realitat, i especialment en ciutats de dimensió petita 

com Olot, es necessita que les estructures comunitàries siguin sòlides i actives. 

L'administració no pot assolir sola aquesta ciutat cohesionada sinó que 

necessita de la complicitat del seu teixit social, de la ciutadania i en definitiva, 

d’estructures comunitàries com les associacions i altres entitats no lucratives.   

 

En aquest sentit, el teixit associatiu juga un paper molt important en la vida 

social i ciutadana. Existeixen associacions de tipus molt diversos, amb 

motivacions amplíssimes, però en el marc d’aquest Pla ens interessa un 

aspecte comú en la majoria d’elles. I és que independentment de la raó de ser 

de cada entitat, totes elles poden contribuir, en major o menor mesura, a fer 

d’Olot una ciutat més inclusiva i cohesionada. 

 

El teixit associatiu és un valor per al municipi, com a reflex de la societat 

diversa i per la seva capacitat de mobilització al voltant de projectes col·lectius.  

Olot és una ciutat que té un gran teixit associatiu. S’estima que hi ha entre 150 i 

200 associacions actives i que a través del voluntariat i dels centenars de 

persones que en participen, dediquen molts esforços a potenciar i donar vida al 

municipi. La tradició associativa olotina és un fet innegable i és gràcies a elles 
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que moltes de les activitats es poden dur a terme: des d’activitats puntuals 

d’una única associació fins a tota una programació de Festes del Tura. 

Però tot això no és encara suficient. No serveix de res ni a ningú tenir moltes 

entitats que no tinguin cap estímul per organitzar noves iniciatives, il·lusionar-se 

en nous projectes o plantejar-se reptes més ambiciosos. Una entitat que 

simplement faci “allò que fa sempre” anirà perdent interès per a la majoria de 

conciutadans i anirà perdent col·laboració individual i institucional fins a caure 

en el tedi i fins i tot potser l’oblit. És per tant imprescindible incentivar els 

passos endavant, els projectes engrescadors i innovadors i les entitats més 

dinàmiques. S’ha de premiar des de l’administració l’esforç, la il·lusió i, perquè 

no, el risc.  

L’administració local, com a prestadora de serveis i interlocutora directa amb la 

ciutadania ha de promoure i estimular aquelles iniciatives de caràcter social, 

cultural, esportiu... sorgides de la iniciativa col·lectiva i ha de posar les màximes 

facilitats perquè puguin prosperar tots els projectes promoguts des de la 

ciutadania i que comporten un benefici i una millora evident per la societat. 

L’Ajuntament d’Olot vol donar suport a les entitats perquè reconeix el valor que 

tenen per la ciutat i perquè entén que només conjuntament podrem aconseguir 

una ciutat més cohesionada. Una forma de donar suport al teixit associatiu és, 

entre altres, a través de les subvencions econòmiques. Avui en dia, és 

inqüestionable la importància que tenen les subvencions, fins el punt que pot 

afirmar-se que estem davant d’un instrument decisiu en la política social i 

econòmica de qualsevol administració.  

Aquest Pla Estratègic de Subvencions vol recollir de manera fàcil i entenedora 

tots aquells aspectes que fan referència a l’atorgament de subvencions que es 

donen des de l’Ajuntament d’Olot. Vol ser una eina útil que permeti implementar 

polítiques de promoció del teixit associatiu que puguin tenir repercussió a tota 

la societat olotina.  

No es poden perdre de vista, però, les exigències legislatives que afecten la 

gestió de fons públics, com el principi d’estabilitat pressupostària, i els actuals 

principis inspiradors de l’actuació pública com són l’eficàcia, l’eficiència i la 

coordinació administrativa.  

En aquest sentit, el Pla Estratègic de Subvencions dona compliment de les 

previsions de l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,  General de 

Subvencions, que obliga a les administracions que pretenguin atorgar 

subvencions a aprovar, prèviament, un pla estratègic que contingui els 

objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb aquestes dotacions 

pressupostàries, el termini necessari per a la seva consecució, els costos 

previsibles i les fonts de finançament. Així com també al Decret legislatiu 



3 

 

2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de 

règim local de Catalunya, articles 239 i 242 i el Decret 179/1995, de 13 de juny, 

pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. 

Finalment tenim també l’obligació establerta en la Llei de transparència que en 

el seu article 8è estableix l’obligació de les administracions públiques a fer 

pública, entre d’altres, la informació relativa a les convocatòries i l’atorgament 

de les subvencions i els ajuts. 

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1  

L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la 

inclusió de les consignacions en els pressupostos de la Corporació i l’aprovació 

de les bases reguladores de la seva concessió. 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.  

 

Article 2  

L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap 

dret a favor dels beneficiaris potencials, que no podran exigir cap indemnització 

o compensació en el cas que el Pla no es porti a la pràctica ens els termes que 

s’hi especifiquen.  

 

Article 3  

El Pla Estratègic de Subvencions es gestionarà d’acord amb els principis de 

publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, 

eficàcia en el compliment dels seus objectius i eficiència en la utilització dels 

recursos públics, distribució equitativa i sostenible dels recursos, cooperació 

entre administracions i col·laboració amb els diversos agents del territori, 

garantia de bones pràctiques en la regulació i ordenació per establir requisits, 

barems i sistemes de control i avaluació i, en tot cas, amb adequació a la 

legalitat pressupostària i optimització de la gestió.  

 

Article 4  

A la present planificació estratègica de subvencions se li preveu una durada de 

tres anys (2021/2023). Això no obstant en la sessió plenària en que es proposi 

l’aprovació del pressupost de la Corporació per l’any següent s’afegirà un punt 

a l’ordre del dia per tal de proposar l’aprovació de la proposta de subvencions i 

la seva tipologia per l’any següent. Les bases d’execució del pressupost de 



4 

 

cada anys també prendran en consideració la sistemàtica i els procediments a 

seguir en la gestió de les subvencions. 

 

Donat que el pressupost té un desenvolupament dinàmic al llarg de l’exercici 

s’hi podran incloure noves propostes de subvenció tot seguint els procediments 

establerts, d’acord amb l’ordenança general de subvencions de la Corporació i 

en virtut de la normativa vigent. 

 

A  través de modificacions internes del pressupost es podran ajustar les 

propostes de concessió. Les transferències corrents i propostes de concessió a 

tramitar, que superin els 6.000,00 euros requeriran d’aprovació de la Junta de Govern 

Local, les d’import inferior es podran aprovar, també, per resolució de l’alcaldia. 

Aquests actes d’aprovació motivaran la comptabilització de la fase “D” del circuit de la 

despesa (fase de disposició). 

 

CAPÍTOL II. OBJECTIUS  

Article 5 

La finalitat d’aquest Pla és la de regular i fixar els criteris i el procediment de 

concessió de les subvencions que s’atorguen des de l’Ajuntament d’Olot. 

 

Aquests criteris es fonamentaran en els següents objectius generals: 

 

a. Fomentar el suport a les associacions i altres entitats sense 

finalitat lucrativa que promoguin projectes i activitats destinats a la 

ciutadania d’Olot. 

b. Promocionar en aquestes associacions i entitats la responsabilitat 

en allò públic, fomentant la corresponsabilitat en l’organització 

d’accions i projectes conjuntament amb l’administració local.  

c. Promocionar i fomentar valors com la convivència ciutadana, la 

cohesió i la inclusió social.  

d. Incentivar d’una manera clara els projectes i activitats innovadors 

que aportin un valor afegit a la ciutat.  

 

Els objectius específics seran el foment de:  l’educació, la cultura, la joventut, 

l’esport, la cooperació i participació ciutadana, la promoció econòmica, els 

serveis socials, l’accés a l’habitatge i la millora de les seves condicions, el medi 

ambient i l’eco eficiència, la protecció civil, la salut i la igualtat de gènere entre 

altres.  

 

Es requisit ineludible que l’activitat es realitzi i es justifiqui efectivament segons 

el projecte presentat i el conveni aprovat, tal com disposa la normativa 

reguladora de les subvencions. 
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CAPÍTOL III. BENEFICIARIS I MATÈRIES EN LES QUE S’ESTABLIRAN LES 

SUBVENCIONS 

Article 6 

L’Ajuntament concedirà les subvencions a favor d’entitats sense ànim de lucre i 

persones físiques amb la finalitat d’oferir recursos per afavorir la cohesió i la 

integració social. Aquestes subvencions s’hauran de preveure en el 

corresponent pressupost. Donat que les subvencions tenen consideració de 

despesa voluntària, mentre no s’hagin iniciat els procediments administratius 

d’atorgament a les entitats beneficiari, els òrgans decisoris de la Corporació, a 

través de les modificacions de crèdit  podrà establir canvis de dotació o de 

beneficiaris (subvencions nominatives), si ho considera oportú. 

 

Es diferenciaran les transferències corrents que tinguin a veure amb convenis 

de col·laboració per a l’organització d’actes concrets a la ciutat, destinats a la 

ciutadania en general, de les subvencions que es concedeixin a les entitats pel 

desenvolupament de les seves activitats quotidianes. 

 

Les resolucions tindran caràcter provisional fins que s’hagi acreditat la 

realització efectiva de l’activitat ajustada al projecte presentat. L’incompliment 

d’aquest condicionant pot suposar el reintegrament dels avançaments atorgats. 

La quantia provisionalment atorgada s’entendrà com a quantia màxima i estarà 

supeditada a que l’activitat s’hagi realitzat i justificat.  

 

Si a 30 de juny resten recursos disponibles no assignats corresponents a 

l’import de la primera convocatòria de subvencions amb concurrència 

competitiva es podran alliberar per tal de nodrir una possible segona 

convocatòria. 

 

 

Article 7 

Les subvencions, convenis de col·laboració i beques que atorgarà l’Ajuntament 

d’Olot l’exercici 2022 són els següents: 

 

Subvencions a entitats esportives 94.000,00 (Conc. competitiva/convenis) 

Subvencions barris              53.580,00 (Conc. competitiva/convenis) 

Subvencions activitats ciutadanes        253.700,00 (Conc. competitiva/convenis) 
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Subvencions  joventut   47.500,00 (Conc. competitiva/convenis) 

Convenis i subvencions educació 19.000,00 (Conc. competitiva/convenis) 

Subvencions acció social   24.000,00 (Conc. competitiva/convenis) 

Subvencions habitatge             36.000,00 (Concurrència competitiva) 

Subvencions cooperació   18.000,00 (Conc. competitiva/convenis) 

Subvencions esdeveniments ciutat 39.910,00 (Conc. competitiva/convenis) 

Beques Esportives                 5.500,00 (Concurrència competitiva) 

Subvencions alcaldia    15.000,00 (Concessió Directa) 

Subvenció Unió Esportiva Olot   60.000,00 (Subvenció nominativa) 

Conveni Creu Roja               15.000,00 (Subvenció nominativa) 

Conveni ADF                  1.500,00 (Conveni col·laboració)  

Conveni Protecció Civil              22.000,00 (Conveni col·laboració) 

Conveni UNED                   8.075,00 (Subvenció nominativa) 

Conveni. Assoc. Hostal. Garrotxa             15.200,00 (Subvenció nominativa) 

Conveni ACO/Dinamit. cial.   34.200,00 (Subvenció nominativa) 

Conveni Ass. Placers      6.650,00 (Subvenció nominativa) 

Conveni Col·leciu Cinema Independent    2.000,00 (Conveni col·laboració) 

Conveni Escola St. Roc (menjador)  12.000,00 (Conveni col·laboració)   

Conveni IES Garrotxa PTT   20.000,00 (Conveni col·laboració) 

 

Aquesta relació és a títol enunciatiu, sense que l’Ajuntament d’Olot resti 

vinculat al desenvolupament i posada en pràctica de les línies de subvenció 

recollides en el Pla, i sense perjudici d’altres que puguin sorgir. 

En qualsevol cas aquesta relació només serà vigent quan l’Ajuntament aprovi 

les bases i la seva convocatòria i els convenis pel que fa a les subvencions 

nominatives, i sense perjudici de les modificacions que s’hi puguin introduir. Les 

bases i els convenis fixaran els terminis de sol·licitud, de tramitació i de 

justificació.  

També s’han relacionat els convenis i subvencions que figuren a títol nominatiu 

en els pressupostos de la Corporació. 

Les resolucions d’aprovació de les bases sobre les subvencions amb 

concurrència competitiva establirà, per a cadascuna de les subvencions, els 
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crèdits totals disponibles i determinarà si la subvenció és compatible amb la 

percepció d’altres ajuts. 

 

Cas que els crèdits pressupostaris disponibles de les respectives aplicacions 

pressupostàries subjectes a concurrència competitiva ho permetin, es podrà 

ampliar la dotació prevista inicialment en la convocatòria, tot seguint els 

paràmetres que fixin les bases i el que disposa l’article 58 de la Llei General de 

Subvencions. Caldrà que la JGL aprovi aquesta ampliació de dotació i 

posteriorment es publiqui. Les entitats que tinguin subscrit un conveni de 

col·laboració amb la Corporació per la prestació d’actes de ciutat concrets, 

podran ser beneficiàries també i si escau de subvencions en concurrència 

competitiva.  

 

 

Article 8 

L’Ajuntament atorgarà subvencions de concessió nominativa en els termes que 

s’estableixen a l’article 11 de l’Ordenança General de Subvencions de 

l’Ajuntament d’Olot i, amb caràcter excepcional, aquelles en les quals 

s’acrediten raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres 

degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública. 

Pel que fa a les subvencions nominatives i convenis de col·laboració s’hauran 

de preveure de forma concreta en el pressupost de despeses de la Corporació. 

Les subvencions nominatives, tal com disposa la LGS, han de tenir un objecte 

concret i justificable que les exclogui de la concurrència competitiva, en cap cas 

es podran concedir per cobrir despeses generals.  

Si l’import de la subvenció sol·licitada supera el 50 % del cost de l’activitat 

proposada requerirà d’informe motivat dels Serveis jurídics  o de l’àrea gestora 

que acrediti que ha estat atorgada d’acord amb la normativa vigent. 

 

Article 9 

Les àrees de l’Ajuntament, seguint les directrius definides en l’article 28a de 

l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, referents als règim de 

seguiment i avaluació contínua del Pla, seran les encarregades de portar a 

terme el control i l’avaluació dels resultats que es derivin de l’aplicació d’aquest 

Pla Estratègic. 

En aquest sentit, els serveis econòmics podran col·laborar amb les diferents 

àrees de l’Ajuntament afectades pel Pla, per tal de desenvolupar les seves 

atribucions en matèria de seguiment i avaluació. 
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Un cop finalitzi la vigència d’aquest Pla, els serveis econòmics podran, si ho 

consideren convenient, emetre un informe d’avaluació sobre l’estat d’execució 

dels objectius plantejats en el mateix que inclogui la proposta de suggeriments 

per a la redacció del següent Pla Estratègic de subvencions. 

 

 

CAPÍTOL IV. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ACCIÓ SOCIAL  

Article 10 

L’Àrea d’Acció Social establirà, durant el període de vigència del Pla, les línies 

de subvenció següents: 

 

Subvenció adreçada a les entitats sense ànim de lucre per a la realització 

d’activitats que promoguin la inclusió i cohesió social. 

 

Objecte: Finançar les activitats d'organització, participació i desenvolupament 

d'activitats d'acció social que tinguin en compte el foment de la inclusió i la 

cohesió social, com a finalitat, i que promoguin el treball transversal i en xarxa, 

en els termes següents: 

 

• Iniciatives pel coneixement de l'entorn social de la nostra 

 ciutat/comarca. 

• Iniciatives que promoguin la convivència. 

• Iniciatives que generin o reforcin, de manera directa, la 

 participació social de  diferents col·lectius.  

• Iniciatives d'acció social per combatre l'exclusió, marginació, 

 desigualtats,...  per una societat més cohesionada i inclusiva: 

 formació, bones pràctiques  socials, bones pràctiques de 

 salut, accions socials des de l'esport, el lleure, i la  cultura. 

• Foment i gestió del voluntariat vinculat al projecte d'acció social 

 per a la  inclusió i cohesió social.  

• La presentació conjunta de projectes per més d'una entitat i/o 

 empresa per assolir objectius i/o per aportar finançament. 

• L'agrupació d'esforços per més d'una entitat i/o empresa per 

 assolir objectius i/o per aportar finançament. 

  

 

Destinataris: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions totes 

aquelles entitats socials que estan donades d’alta al registre d’entitats del  

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i que tenen la seva seu 
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i el seu àmbit principal d’actuació la ciutat d’Olot, així com en el Registre 

d’entitats de l’Ajuntament d’Olot. 

Termini de sol·licituds: Es fixen dos períodes de concurrència competitiva. 

Una primera convocatòria el primer semestre de l’any i una segona 

convocatòria el segon semestre de l’any, supeditat a les disponibilitats 

pressupostàries 

 El termini per a presentar sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà 

de la publicació de la convocatòria al BOP.  

 

Termini de justificació: 30 de novembre (excepte aquelles activitats 

subvencionades que es portin a terme entre el 1 de desembre i el 31 de 

desembre la data límit de les quals serà el 31 de desembre). 

 

Subvenció adreçada a les Associacions de Veïns per a la realització 

d’activitats que promoguin la dinamització dels barris. 

Objecte: Finançar les activitats d'organització, participació i desenvolupament 

d'activitats veïnals que promoguin: 

 

• Activitats que fomenten la identitat de barri: festes tradicionals, 

música i arts escèniques, espais de relació a través de l’esport i el 

coneixement del medi, col·laboracions amb altres entitats o difusió de 

la cultura. 

• Dinamització dels equipaments de barri: cessió del local de barri a 

entitats o veïns, realització d’activitats als locals o casals de barri. 

• Activitats inclusives: que tinguin en compte la diversitat de la gent del 

barri i facilitin que tothom en pugui participar i formar part. 

 
Destinataris: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions totes 

aquelles entitats socials que estan donades d’alta al registre d’entitats del  

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i que tenen la seva seu 

i el seu àmbit principal d’actuació la ciutat d’Olot, així com en el registre 

d’entitats de la ciutat d’Olot. 

Termini de sol·licituds: Es fixen dos períodes de concurrència competitiva. 

Una primera convocatòria el primer semestre de l’any i una segona 

convocatòria el segon semestre de l’any, supeditat a les disponibilitats 

pressupostàries. 9 El termini per a presentar sol·licituds serà de 20 dies hàbils 

des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. 
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Termini de justificació: 30 de novembre (excepte aquelles activitats 

subvencionades que es portin a terme entre el 1 de desembre i el 31 de 

desembre la data límit de les quals serà el 31 de desembre). 

Subvenció adreçada a les entitats sense ànim de lucre per a la realització 

d’activitats que fomentin la cooperació. 

 

Objecte: Finançar projectes d’educació pel desenvolupament, d’enfortiment i 

articulació de les entitats locals i projectes de cooperació, que promoguin: 

• Projectes adreçats a sensibilitzar i educar la ciutadania sobre la 

realitat que envolta les desigualtats Nord-Sud, la problemàtica 

general dels pobles i col·lectius empobrits, la igualtat de gènere, 

la diversitat cultural, la lluita contra el racisme i la xenofòbia, 

promovent la participació social dels col·lectius de persones 

migrades. 

• Projectes adreçats a enfortir i articular les entitats locals que 

treballen per la cooperació, la solidaritat i la justícia social. 

• Projectes de cooperació que es duguin a terme en pobles i 

col·lectius empobrits econòmicament i socialment i projectes de 

codesenvolupament i formació dels col·lectius de persones 

migrades de la ciutat d’Olot. 

Destinataris: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions totes 

aquelles entitats socials que estan donades d’alta al registre d’entitats del  

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i que tenen la seva seu 

i el seu àmbit principal d’actuació la ciutat d’Olot, així com en el registre 

d’entitats de la ciutat d’Olot. 

Termini de sol·licituds: Es fixen dos períodes de concurrència competitiva. 

Una primera convocatòria el primer semestre de l’any i una segona 

convocatòria el segon semestre de l’any, supeditat a les disponibilitats 

pressupostàries. 9 El termini per a presentar sol·licituds serà de 20 dies hàbils 

des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. 

Termini de justificació: 30 de novembre (excepte aquelles activitats 

subvencionades que es portin a terme entre el 1 de desembre i el 31 de 

desembre la data límit de les quals serà el 31 de desembre). 
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CAPÍTOL V. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ACTIVITATS CIUTADANES   

Article 10 

L’Àrea de Cultura establirà, durant el període de vigència del Pla, les línies de 

subvenció següents: 

 

Subvenció adreçada a les entitats sense ànim de lucre per a la realització 

d’activitats culturals i ciutadanes. 

 

Objecte: Finançar les activitats d'organització, participació i desenvolupament 

d'activitats culturals. 

 

Destinataris: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions totes 

aquelles entitats socials que estan donades d’alta al registre d’entitats del  

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i que tenen la seva seu 

i el seu àmbit principal d’actuació la ciutat d’Olot així com en el registre 

d’entitats de l’Ajuntament d’Olot. 

Termini de sol·licituds: Es fixen dos períodes de concurrència competitiva. 

Una primera convocatòria el primer semestre de l’any i una segona 

convocatòria el segon semestre de l’any, supeditat a les disponibilitats 

pressupostàries. 9 El termini per a presentar sol·licituds serà de 20 dies hàbils 

des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. 

Termini de justificació: 30 de novembre (excepte aquelles activitats 

subvencionades que es portin a terme entre el 1 de desembre i el 31 de 

desembre la data límit de les quals serà el 31 de desembre). 

 

 

CAPÍTOL VI. SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE PRODUCCIONS 

EDITORIALS 

 

Article 11 

 

L’Àrea de Cultura establirà, durant el període de vigència del Pla, les línies de 

subvenció següents: 

 

Subvenció adreçada a les entitats sense ànim de lucre i empreses 

editorials. 
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Objecte: Són objecte d'aquestes subvencions les produccions editorials 
d'interès cultural de l'àmbit de la ciutat d’Olot, publicades en l’any en curs, en 
suport paper o en suport electrònic, que compleixin els requisits següents: 
edicions en llengua catalana, que incloguin el corresponent número d'ISBN i de 
dipòsit legal, que són comercialitzables a través dels canals habituals de venda 
de llibres, i que tinguin un mínim de 49 pàgines (excepte els llibres infantils, de 
teatre o poesia, els còmics, novel·les gràfiques o cançoners).  
 
En queden excloses les revistes o publicacions periòdiques, així com les 
publicacions que siguin objecte d’altres possibles convenis establerts amb 
l’Ajuntament d’Olot.  
 

Per norma general, s’estableix que els ajuts a l’edició local consistiran en una 
aportació econòmica per contribuir a la producció del producte editorial, i no a 
la  
compra d’exemplars. No obstant això, durant el període de justificació, els 
beneficiaris dels ajuts hauran de lliurar un mínim de cinc exemplars de la 
producció subvencionada a l’Ajuntament d’Olot.  
 
Destinataris: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions totes 
aquelles entitats socials que estan donades d’alta al registre d’entitats del  
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i que tenen la seva seu 
i el seu àmbit principal d’actuació a la ciutat d’Olot, així com en el registre 
d’entitats de l’Ajuntament d’Olot. 
 
També poden concórrer a la convocatòria empreses editorials que no siguin de 
la ciutat d’Olot si el tema o l’autor/a de la publicació objecte de subvenció són 
d’aquest àmbit territorial. 
 
A més del formulari emplenat, els sol·licitants hauran d’aportar informació 
concreta sobre el projecte, com ara l’índex, la sinopsi, la trajectòria de l’autor i 
de l’editor. 
 
 
Les subvencions atorgades a privats i empreses editorials requeriran justificació 
expressa que posi de manifest que els ingressos, motivats per l’edició no han 
estat superiors a les despeses, es a dir que no s’ha produït lucre. 
 
Termini de sol·licituds: Es fixen dos períodes de concurrència competitiva. 

Una primera convocatòria el primer semestre de l’any i una segona 

convocatòria el segon semestre de l’any, supeditat a les disponibilitats 

pressupostàries. 9 El termini per a presentar sol·licituds serà de 20 dies hàbils 

des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. 

Termini de justificació: 30 de novembre (excepte aquelles activitats 

subvencionades que es portin a terme entre el 1 de desembre i el 31 de 

desembre la data límit de les quals serà el 31 de desembre). 
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CAPÍTOL VII. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT 

Article 12 

L’Àrea d’Educació i joventut establirà, durant el període de vigència del Pla, les 

línies de subvenció següents: 

 

 

Subvenció adreçada a les entitats sense ànim de lucre per a la realització 

d’activitats que tenen a veure amb l’educació i la joventut. 

 

Objecte: Concedir un ajut econòmic per al funcionament ordinari de les entitats 

juvenils d’Olot que dediquen la seva activitat a l’educació en el lleure d’infants i 

joves. 

 

Destinataris: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions totes 

aquelles entitats juvenils  que estan donades d’alta al registre d’entitats del  

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i que tenen la seva seu 

i el seu àmbit principal d’actuació la ciutat d’Olot. 

Termini de sol·licituds: Es fixen dos períodes de concurrència competitiva. 

Una primera convocatòria el primer semestre de l’any i una segona 

convocatòria el segon semestre de l’any, supeditat a les disponibilitats 

pressupostàries. 9 El termini per a presentar sol·licituds serà de 20 dies hàbils 

des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. 

Termini de justificació: 30 de novembre (excepte aquelles activitats 

subvencionades que es portin a terme entre el 1 de desembre i el 31 de 

desembre la data límit de les quals serà el 31 de desembre). 

 

 

 Subvencions específiques de l’Àrea de Joventut i Educació:  

 

▪ Subvencions a entitats i associacions d’educació/lleure. 

 

El termini de sol·licitud i de justificació s’establirà al llarg de l’exercici en funció 

de quan i com es plantegin les necessitats.  
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CAPÍTOL VIII. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ESPORTS 

Article 13 

 

L’Àrea d’Esports establirà durant el període de vigència del Pla, la línia de 

subvenció següent: 

 

Subvenció adreçada a les Entitats Esportives sense ànim de lucre per a la 

realització d’activitats que promoguin la pràctica esportiva. 

Objecte: Regular les subvencions que concedeix l’àrea d’esports de 

l’Ajuntament d’Olot a les entitats esportives sense ànim de lucre de la ciutat 

d’Olot que desenvolupen les seves iniciatives durant la temporada 2020-2021 i 

que tenen com a principal objectiu la pràctica esportiva tant a nivell federat, 

escolar o lúdic.  

Destinataris: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions totes 

aquelles entitats esportives que estan donades d’alta al registre d’entitats de la 

Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i que tenen la 

seva seu i el seu àmbit principal d’actuació la ciutat d’Olot. 

Termini de sol·licituds: Es fixen dos períodes de concurrència competitiva. 

Una primera convocatòria el primer semestre de l’any i una segona 

convocatòria el segon semestre de l’any, supeditat a les disponibilitats 

pressupostàries. 9 El termini per a presentar sol·licituds serà de 20 dies hàbils 

des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. 

Termini de justificació: 30 de novembre (excepte aquelles activitats 

subvencionades que es portin a terme entre el 1 de desembre i el 31 de 

desembre la data límit de les quals serà el 31 de desembre). 

 

Convenis i beques específiques de l’àrea d’esports:  

 

▪ Beques esportives. 

 

El termini de sol·licitud i de justificació s’establirà al llarg de l’exercici en funció 

de quan i com es plantegin les necessitats.  
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CAPÍTOL IX. SUBVENCIONES EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA  
 
Article 14 
 
L’Àrea de Prosperitat Econòmica establirà, durant el període de vigència del 
Pla, les línies de subvenció següents: 
 
Subvenció adreçada a les entitats sense ànim de lucre per a la realització 
d’activitats de foment d’activitat econòmica a la Ciutat. 
 
Objecte: Finançar les activitats d'organització, participació i desenvolupament 
d'activitats de promoció econòmica per a la Ciutat. 
 
Destinataris: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions totes 
aquelles entitats que estan donades d’alta al registre d’entitats del  
Departament de Justícia o al registre d’entitats de la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya i corporacions de dret públic que tenen 
com a funcions principal la representació, promoció i defensa dels interessos 
generals del comerç i la indústria, que tenen la seva seu i/o que realitzen 
activitats de promoció econòmica  a la ciutat d’Olot així com en el registre 
d’entitats de l’Ajuntament d’Olot. 
 

Termini de sol·licituds: Es fixen dos períodes de concurrència competitiva. 

Una primera convocatòria el primer semestre de l’any i una segona 

convocatòria el segon semestre de l’any, supeditat a les disponibilitats 

pressupostàries. 9 El termini per a presentar sol·licituds serà de 20 dies hàbils 

des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. 

Termini de justificació: 30 de novembre (excepte aquelles activitats 

subvencionades que es portin a terme entre el 1 de desembre i el 31 de 

desembre la data límit de les quals serà el 31 de desembre). 

 
 

Subvencions i beques específiques de l’Ajuntament d’Olot:  

 

▪ Beca Oriol de Bolos   (Espai Crater)              4.500,00 € 

▪ Ajuts comerços emblemàtics     4.000,00 € 

▪ Beques ciutat d’Olot              13.000,00 € 

▪ Sub. Educacio AMIPES jornades continuades                     16.000,00 €  

▪ Transferències casals i entitats              60.000,00 € 

 

El termini de sol·licitud i de justificació s’establirà al llarg de l’exercici en funció 

de quan i com es plantegin les necessitats.  
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CAPÍTOL X. COSTOS PREVISIBLES I FONTS DE FINANÇAMENT 

Article 15 

Els costos previsibles i les fonts de finançament d’aquest Pla Estratègic de 

Subvencions són els següents: 

 

Fonts de finançament 

Fons propis de l’Ajuntament, segons el pressupost de l’exercici 2022. 

Costos previsibles 

 

Programa suport associacions veïns:       47.500,00 €  

Programa suport entitats cooperació:  18.000,00 € 

Programa suport ent. culturals i act. ciutad.:   253.700,00 €  

Programa suport entitats esportives:  94.000,00 € 

Programa suport activitats joventut/educació 66.500,00 € 

Programa suport social de l’habitatge  46.000,00 € 

Programa Subv. esdeveniments ciutat  41.990,00 €  

Programa convenis:                   219.125,00 € 

Programa subv. concessió directa:  15.000,00 € 

Programa Beques esportives     5.500,00 € 

Programa transf. Casals i entitats  60.000,00 € 

 

CAPÍTOL XI  INDICADORS DE GESTIÓ I D’OBJECTIUS 

Article 16 

Els gestors de les àrees que iniciïn els tràmits per a l’atorgament de la 

subvenció seran els responsables de proposar els indicadors de control i de 

compliment d’objectius de les subvencions atorgades, tot això per donar 

compliment al que disposa l’article 8 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions que defineix la necessitat de disposar d’un pla 

estratègic de subvencions. 
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CAPÍTOL XII VIGÈNCIA I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA 

ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 

Article 17 

El Pla Estratègic de Subvencions es regularà segons el que estableixen la  Llei 

38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i l’Ordenança general de 

subvencions de l’Ajuntament d’Olot, aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’Olot en 

sessió de 17 de novembre de 2016, revisada en sessió plenària de 20 de maig 

de 2021. La revisió d’aquest Pla Estratègic, si escau, es revisarà i aprovarà 

conjuntament amb el pressupost de la Corporació.  

 

Article 18 

 

Aquest Pla Estratègic tindrà vigència des de l’1 de gener de 2022  fins el 31 de 

desembre de 2022, sense perjudici de qualsevol modificació, revisió o 

revocació anticipada que es pugui acordar i calgui aprovar per òrgan 

competent. 

 

 

Olot, 28 de novembre de 2021. 

 

 

ADDENDES 2022 

 

ADDENDA Nº 1 

Dotar en el pressupost una subvenció nominativa per a l’Associació per el 

Foment del Consum Local de la Garrotxa per tal que pugui desenvolupar i 

gestionar la seva activitat en benefici de les actuacions per a fomentar el 

comerç local, per un import de 9.000.-euros i amb càrrec a l’estat de despeses 

del pressupost de 2022, habilitant crèdit pressupostari a la partida 22 200 433 

480002 “Sub. Assoc. Foment Consum Garrotxa Approp”, amb una dotació 

prevista de 9.000 euros. 

 

ADDENDA Nº 2 

Dotar en el pressupost una subvenció nominativa per al “Club Tennis Olot” per 

tal de col·laborar en el finançament de les obres de les seves instal·lacions, per 

un import de 10.000.-euros i amb càrrec a l’estat de despeses del pressupost 

de 2022, habilitant crèdit pressupostari a la partida 22 330 341 78003 
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“Subvenció Club Tennis Olot (Millora equipament)”, amb una dotació prevista 

de 10.000 euros. 

ADDENDA Nº 3 

Dotar en el pressupost  una subvenció nominativa per al “Club Natació Olot” 

per tal de col·laborar en el finançament per l’increment de costos energètics i 

poder mantenir la prestació de serveis que s’han vingut donant fins a la data, 

per un import de 40.000.- euros i amb càrrec a l’estat de despeses del 

pressupost de 2022, , habilitant crèdit pressupostari a la partida 22 330 341 

480027 “Subv. Extraordinària Club Natació Olot”, amb una dotació prevista de 

40.000 euros. 

 

ADDENDA Nº 4 

Dotar en el pressupost una subvenció nominativa  per al “Club tennis taula 

Olot” per tal de col·laborar en el finançament per a participar a la lliga de la 

Divisió d’Honor, per un import de 4.000.- euros i amb càrrec a l’estat de 

despeses del pressupost de 2022, habilitant crèdit pressupostari a la partida 22 

330 341 480016 “Subvenció Club Tenis Taula Olot”, amb una dotació prevista 

de 4.000 euros 

 

 

Olot, 24 de març de 2022 


