PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix a l article 8.1
la necessitat per a les Administracions P bliq e d elaborar n Pla Estratègic de
Subvencions que expressi la connexió entre els objectius i els efectes que es pretenen
assolir amb l aplicació de les subvencions, els terminis necessaris per a la consecució
dels objectius establerts, juntament amb una previsió dels costos i les fonts de
finançament de les subvencions, tot supedi a al complimen de la Llei d E abili a
Pressupostària.
L elaboraci d aq e Pla E ra gic de S b encion
com a finali a do ar d na
major transparència la despesa pública que tingui caràcter de subvenció, tot
acon eg in n incremen del ni ell d efici ncia i efic cia en la e a ge i .
La vigència del Pla Estratègic de Subvencions és el període pressupostari, en aquest
ca l an 2.020.
El ei o d ac aci són:
Promoci d ac e c l ral i fe e

radicional

Foment de la participació juvenil
Fomen de la pr c ica de l e por
Protecció i millora del medi ambient
Protecció i benestar animal
Solidaritat i cooperació
Fomen de l a

ociacioni me

Foment del comerç
Fomen de l emprenedoria i l ac i i a empre arial
Per d r a erme le accion i de en ol par le diferen l nie d ac aci , cal do ar-les
del rec r o recolli al pre
po q e an almen apro a l Aj n amen de Premià de
Dalt.
Els imports de les subvencions consten a cadascuna de les aplicacions
pre
po rie del pre
po
igen , q e e an de allade a l Anne q e adj n a.
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Import de les subvencions

ÀMBIT ACTUACIÓ
Acció Social
Educació
Cultura
Empresa i Coneixement
Gent Gran
Esports
Festes
Medi Ambient
Cooperació
Joventut
Turisme i Promoció Vila
Total

2020
146.750,00
108.600,00
80.000,00
40.000,00
34.680,00
32.000,00
22.000,00
13.600,00
6.000,00
2.000,00
1.500,00
487.130,00

%
30,1%
22,3%
16,4%
8,2%
7,1%
6,6%
4,5%
2,8%
1,2%
0,4%
0,3%
100,0%

L'import de les subvencions corrents pressupostades per 2020, destinades a donar
suport a les activitats del municipi de Premià de Dalt, és de 487.130,00 euros.
Els àmbits d'actuació amb imports més elevat són l'Acció Social, l'Educació i la
Cultura. Les aportacions incloses dins Acció Social, en concepte de subvenció,
acumulen un import de 146.750 euros i representen el 30,1% del total. Les
subvencions destinades a Educació suposen el 27% del total, és a dir, 108.600 euros,
els quals s'empren pel manteniment i el desenvolupament de les activitats
necessàries pel correcte funcionament de les jornades lectives. En tercer lloc, per a
C l ra e pre
po en 80.000 , q e po en el 16,4% del o al.
Les subvenciones considerades pels àmbits d'actuació corresponents a Empresa i
Coneixement, Gent Gran, Esports i Festes representen un 26,4%. En canvi, el conjunt
d'atribucions restants, Medi Ambient, Cooperació, Joventut i Turisme i Promoció,
resulten menys significatius, en termes relatius.
En conclusió, a partir 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 Premià de Dalt per a l'exercici 2020, 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. Per tant, les subvencions considerades en aquest pla,
així com els recursos que les financen també es supediten als mateixos objectius
fixats.
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