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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ 
D’EMPÚRIES 2022-2023 
 
 
PREÀMBUL 
 
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, mitjançant el present Pla Estratègic de 
Subvencions, es vol dotar d’un instrument de gestió que faciliti la planificació, execució 
i avaluació de les polítiques socials que té encomanades. 
 
En aquest Pla es recullen els principis generals i inspiradors que regulen la concessió de 
subvencions i la seva justificació. 
 
Aquest fet, al qual es sumen els instruments d’avaluació necessaris, permetrà el 
perfeccionament dels programes establerts, la correcció de les desviacions que 
s’observin i l’establiment de noves línies d’actuació. 
 
Tot això ha de fer possible una eficient distribució dels recursos públics destinats a fer 
front a situacions d’emergència, vulnerabilitat i atenció social que poden sorgir 
associades a la situació econòmica actual i/o futura. 
 
Per altra banda, aquest Pla Estratègic de Subvencions aspira a ser el nexe d’unió entre 
la fase d’assignació dels recursos públics i la fase d’execució de les polítiques socials 
per tal de garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació, eficàcia en l’assoliment dels objectius fixats, així com 
eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics. 
 
Per a l’establiment efectiu de les subvencions previstes a aquest Pla estratègic serà 
necessària la consignació pressupostària corresponent en el Pressupost municipal anual 
i quedarà condicionada al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. 
 
Mitjançant aquest Pla Estratègic de Subvencions es compleix amb el mandat legal bàsic 
establert a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
que disposa que “els òrgans de les Administracions públiques o qualsevol ens que 
proposi l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, haurà de concretar en un pla 
estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, 
el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de 
finançament, que es supeditarà, en tot cas, als objectius d’estabilitat pressupostària”. 
 
Desenvolupa l’esmentada norma el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, que en el seu article 10.1 
estableix que “els plans estratègics de subvencions es configuren com un instrument de 
planificació de les polítiques públiques que tinguin com a objecte el foment d’una 
activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública”. 
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Tanca el marc normatiu general, a nivell local, de les subvencions concedides per 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries: 
 
− L’Ordenança general de subvencions, publicada en el BOP de Girona de 16 de juny 

de 2010 i al DOGC de 20 de juliol de 2010. 
− Les Bases d’execució del Pressupost, aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Castelló 

d’Empúries de 23 de desembre de 2021. 
 
El marc general de l’equilibri pressupostari per a les administracions públiques en la 
normativa referent a l’estabilitat pressupostària es defineix a la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i és necessari 
traslladar els seus principis rectors als diferents components del Pressupost municipal. 
 
El Pla estratègic de subvencions constitueix a la vegada un instrument al servei del 
Principi de transparència recollit a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a la Llei catalana 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En 
aquest sentit, la Llei General de Subvencions ja va tenir en compte aquesta orientació, 
essent un dels seus principis rectors el de transparència. 
 
En compliment des les esmentades normes, les Administracions Públiques han de 
publicar l’import, objectiu o finalitat i beneficiaris de les subvencions i ajuts públics 
concedits, entre d’altres extrems. Aquesta major transparència, unida a la diversitat 
d’instruments que s’articulen en la Llei, afavoreixen de forma directa en un increment 
dels nivells d’eficiència i eficàcia en la gestió de la despesa pública relativa a les 
subvencions. 
 
En aquesta línia de millora de l’eficàcia, la Llei estableix la necessitat d’elaborar un Pla 
Estratègic de Subvencions que introdueix una connexió entre els objectius i els efectes 
que es pretenen aconseguir, amb els costos previsibles i les seves fonts de finançament, 
amb l’objectiu darrer d’adequar les necessitats públiques a satisfer mitjançant 
subvencions amb les previsions de recursos disponibles, amb caràcter previ al seu 
naixement i de forma plurianual. 
 
La naturalesa dels Plans estratègics de subvencions és, per tant, la d’instrument de 
gestió de caràcter programàtic sense rang normatiu. La seva virtualitat es desplega a 
l’àmbit intern de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, sense incidència directa en els 
particulars i no crea, d’aquesta forma, ni drets ni obligacions. 
 
La seva efectivitat quedarà condicionada a l’establiment de les diverses línies de 
subvencions, atenent, entre d’altres condicionants, a la disponibilitat pressupostària de 
cada exercici. 
 
L’aprovació del Pla estratègic de subvencions no suposa, en conseqüència, que es generi 
cap tipus de dret en favor de potencials entitats i/o persones beneficiàries que no podran 
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exigir indemnitzacions o compensacions cas que el Pla no es desenvolupi en la pràctica 
en els seus propis termes, sinó que, qualsevol cas, és una guia que, dins del marc 
normatiu preestablert, fixa la línia a seguir per la corporació municipal en el foment 
d’activitats d’interès general. 
 
Com a element fonamental que tanca aquest procés, la Llei estableix un sistema de 
seguiment a través del control i l’avaluació d’objectius per tal d’assegurar que aquelles 
línies de subvencions que no assoleixin el nivell de consecució d’objectius desitjat o que 
siguin inadequades al nivell de recursos invertits puguin ser modificades o substituïdes 
per d’altres, més eficaces i eficients o, en el seu cas, eliminades. 
 
El present Pla té una primera part dispositiva, genèrica i estàtica, que serveix a la seva 
projecció plurianual, i una segona part, corresponent a cada exercici en concret, de 
caràcter dinàmic, que s’identifica a través d’Annexos, en la que en el primer any de 
vigència del Pla el compromís de programació queda referit a l’any 2022, i que anirà 
variant a mida que transcorrin els exercicis que comprèn aquest Pla.  
 
 
CAPÍTOL I.-DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 
 
L'establiment de subvencions per aquest Ajuntament durant el període 2022 i 2023 
s'ajustarà al previst en el present Pla. 
 
Article 2 
 
L'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de 
les consignacions corresponents als Pressupostos municipals de cada any i l'aprovació 
de les Ordenances que continguin les bases reguladores de la seva concessió. 
 
Article 3 
 
L'establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària, per la qual cosa les consignacions pressupostàries que s'aprovin i les 
bases reguladores de la seva concessió s'acomodaran a cada moment a dits objectius. 
 
Article 4 
 
L'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de dret algun en 
favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir indemnització o compensació 
alguna en cas que el Pla no es porti a la pràctica en els seus propis termes. 
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CAPÍTOL II.-BENEFICIARIS I MATÈRIES EN LES QUALS S’ESTABLIRAN 
SUBVENCIONS 
 
Article 5 
 
L'Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones i entitats públiques o persones 
i entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d'activitats d'utilitat pública 
o interès social o per promoure la consecució de finalitats públiques atribuïdes a la 
competència local 
 
Article 6 
 
L'Ajuntament establirà anualment subvencions a les àrees de la seva competència, 
d’acord amb els Annexes que s’estableixen a continuació: 
 
 
ANNEX 1. DEPARTAMENT D’HABITATGE 
 
Les activitats subvencionables pel departament d’Habitatge, emmarcades en el present 
Pla estratègic de subvencions, té com a punt de partida el Pressupost de despeses per 
a l'exercici 2022 i fa una previsió de futur tenint en compte les polítiques que s’estan 
treballant des del departament per preveure les despeses que es donaran durant el 
transcurs el desenvolupament d’aquest projecte. 
 
Es desenvoluparan els següents punts: 
• Matèria que es vol subvencionar. 
• Modalitat de concessió. 
• Descripció de la subvenció. 
• Finalitat de la subvenció. 
• Objectius que es volen aconseguir en cadascuna de les matèries i termini que 

s’estableix per la consecució dels objectius fixats per cada matèria. 
• Efectes que es pretenen amb la concessió de les subvencions. 
• Destinataris de la subvenció. 
• Despeses previsibles que implicarà l’atorgament de les subvencions per cada 

matèria. 
• Forma de finançament de les subvencions de cada matèria. 
 
Fitxa de l’activitat subvencionable: 
 
DEPARTAMENT D’HABITATGE 
Matèria a subvencionar Rehabilitació i mobilització del parc d’habitatges municipal. 
Modalitat de concessió Concurrència no competitiva. 

Descripció 

Subvencions destinades a la rehabilitació d’habitatges buits del 
municipi (fins a un màxim de 10.000€ per habitatge) per a 
incorporar-los a la borsa d’habitatges de lloguer assequible 
mitjançant cessió. 
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Finalitat 

Evitar el deteriorament del parc d’habitatges municipal donant 
vida als habitatges buits a través de la rehabilitació i la cessió de 
l’habitatge en qüestió per un període de 7 anys a la borsa de 
lloguer assequible. 

 Termini 

Objectius 

Rehabilitar habitatges buits i incorporar-los a la borsa 
de lloguer assequible. 

5 anys 

Garantir el dret a l’habitatge digne.  2 anys 
Fomentar l’habitatge assequible. Immediat 
Complir amb els ODS d’habitatge. 1 any 

Efectes 
Rehabilitació i mobilització del parc d’habitatges buit. 
Increment d’oferta d’habitatges per a persones que busquen un 
lloguer assequible al municipi. 

Destinataris Persones propietàries d’habitatges buits. 

Despeses previsibles 

100.000 € Any 2022 
50.000 € Any 2023 
50.000 € Any 2024 
25.000 € Any 2025 
25.000 € Any 2026 

Forma de finançament 
Pressupostos municipals. 
Subvencions de la Diputació de Girona, de l’AHC i del MITMA. 

 
 
ANNEX 2: DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
Les activitats subvencionables pel departament d’Esports, emmarcades en el present 
Pla estratègic de subvencions, té com a punt de partida el Pressupost de despeses per 
a l'exercici 2022 i fa una previsió de futur tenint en compte les polítiques que s’estan 
treballant des del departament per preveure les despeses que es donaran durant el 
transcurs el desenvolupament d’aquest projecte. 
 
l: Quadre resum d'objectius estratègics 
 

DEPART. OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

PROGRAMA MODALITAT 
CONCESSIÓ 

CAPÍTOL 
PRESSUP 

CRÈDITS 
INICIALS 

FINANÇAMENT 

ESPORTS 

I Promoció de 
l’esport per a 

tothom 

Programa 1: 
Foment de l’esport 
federat 

Concurrència 
competitiva IV 40.000 € 

 

Programa 2: 
Promoció de 
l’esport escolar 

Concessió directa IV 25.000 € 
Recursos 

propis 

Programa 3: 
Beques inclusió 
esportiva 

Concessió directa IV 6.000 € 
 

II Organització 
d’esdeveniments 

esportius 

Programa 1: 
Foment d’activitats 
i esdeveniments 
esportius d’interès 
municipal 

Concurrència no 
competitiva 

IV 6,00 € Recursos 
propis 

Programa 2: Concessió directa IV 4.300 € 
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Campionat de 
Catalunya de Volei 
platja 
Programa 3:  
Cursa d’obstacles 
“La Mugada” 

Concessió directa IV 2.500 € 

Programa 4:  
Cursa de la Dona Concessió directa IV 1.500 € 

Programa 5: 
Sup Week 

Concessió directa IV 500 € 

Programa 6: 
Torneig Nord de 
bàsquet 

Concessió directa IV 1.500 € 

Programa 7: 
G.P Ciclista Castelló 
d’Empúries 

Concessió directa IV 1.000 € 

Programa 8:  
MIC Football Concessió directa II 2.000 € 

Programa 9: 
Windgames Concessió directa IV 6,00 € 

 
II: Fitxes de programes 
 

DEPARTAMENT D’ESPORTS 
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Promoció de l’esport per a tothom 
Cost previsible: 40.000,00 € 

Modalitat de concessió: Concurrència competitiva 
Programa 1: Foment de l’esport federat  

Objectius específics: Fomentar la pràctica d’esport federat entre els nostres 
vilatans   

Destinataris: 

Les entitats o associacions sense ànim de lucre legalment 
constituïdes que promoguin activitats esportives amb 
finalitat d’interès general per a les quals es demana la 
subvenció i que reuneixin els requisits  

Indicadors d'avaluació: 

• Nombre de llicències de competició de l’entitat = fins 

a 50 punts 

• Promoció de categories inferiors i de base = fins a 20 

punts 

• Formació d’entrenadors i monitors = fins a 8 punts 

• Promoció de l’esport femení = fins a 4 punts 

• Esportistes empadronats a Castelló d’Empúries = fins a 4

punts 

• Àmbit dels desplaçaments en relació a la competició 
federada = fins a 4 punts 

• Acords entre clubs del municipi = fins a 10 punts 

 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Promoció de l’esport per a tothom 
Cost previsible: 25.000,00 € 
Modalitat de concessió: Concessió directa 
Programa 2: Promoció de l’esport escolar 
Objectius específics: Fomentar les activitats esportives extraescolars de les 
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escoles de primària del municipi (iniciació esportiva i 
multiesports) i l’activitat d’escalada 

Destinataris: Consell Esportiu de l’Alt Empordà 

Indicadors d'avaluació: 

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a 
les activitats per a les quals s’ha concedit, i que s’han 
acomplert les condicions exigides en l’acord de 
concessió. 

• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total 
de projecte subvencionat i no exclusivament sobre la 
quantitat subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, 
sempre s’haurà de presentar la totalitat dels justificants 
de despesa relatius a l’activitat subvencionada, encara 
que aquesta quantitat sigui menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un 
compte justificatiu de les despeses realitzades i ingressos 
obtinguts imputables a l’activitat o projecte 
subvencionat. 

 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Promoció de l’esport per a tothom 
Cost previsible: 6.000,00 € 
Modalitat de concessió: Concessió directa 
Programa 3: Beques inclusió esportiva 

Objectius específics: 
Fomentar la inclusió esportiva d’infants i joves en risc 
d’exclusió social, vinculant-los al teixit associatiu esportiu del 
municipi. 

Destinataris: Entitats esportives del municipi 

Indicadors d'avaluació: 
• Justificació que l’import de la subvenció es destina a  les 

activitats i finalitat per a les quals s’ha concedit i que s’han 
acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió. 

 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Organització d’esdeveniments esportius 
Cost previsible: Pendent de definir 
Modalitat de concessió: Concurrència no competitiva 
Programa 1: Foment d’activitats i esdeveniments esportius d’interès municipal 

Objectius específics: 

• Fomentar la organització d’esdeveniments o activitats en 
matèria d’esports, que es considerin d’utilitat pública o 
interès social. 

• Promoure la pràctica esportiva al municipi 

Destinataris: 

Les entitats o associacions sense ànim de lucre legalment 
constituïdes i domiciliades en el municipi de Castelló 
d’Empúries i que desenvolupin activitats esportives en benefici 
dels seus residents. 

Indicadors d'avaluació: 

• El grau d’interès municipal de l’activitat a realitzar = fins  a 

2 punts 

• Experiència de l’entitat en l’organització d’activitats per a la 
qual sol·licita la subvenció = fins a 2 punts 

• Capacitat tècnica i de gestió del projecte = fins a 2 punts 



 

 
 

 

8 
 

• Impacte mediàtic de l’esdeveniment = fins a 1 punt 

• Solvència econòmica del projecte = fins a 1 punt 

• Qualitat i claredat del projecte presentat = fins a 1 punt 

• El nombre de destinataris i/o beneficiaris previstos al 
projecte = fins a 1 punt 

 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Organització d’esdeveniments esportius 
Cost previsible: 4.300 € 
Modalitat de concessió: Concessió directa 
Programa 2: Campionat de Catalunya de Volei Platja 

Objectius específics: 
• Organitzar una prova puntuable del campionat de Catalunya 

de Volei Platja 
• Promoure la pràctica del vòlei platja al municipi 

Destinataris: Federació Catalana de Voleibol 

Indicadors d'avaluació: 

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a  les 
activitats per a les quals s’ha concedit i que s’han acomplert 
les condicions exigides en l’acord de concessió. 

• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 
projecte subvencionat i no exclusivament sobre la quantitat 
subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, sempre s’haurà 
de presentar la totalitat dels justificants de despesa relatius 
a l’activitat subvencionada, encara que aquesta quantitat 
sigui menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu de les despeses realitzades i    ingressos obtinguts 
imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 

 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Organització d’esdeveniments esportius 
Cost previsible: 2.500 € 
Modalitat de concessió: Concessió directa 
Programa 3: Cursa d’obstacles “La Mugada” 

Objectius específics: 
• Organitzar la cursa d’obstacles “La Mugada” 
• Promoure la pràctica d’activitat física al municipi 

(senderisme, footing...) 
Destinataris: Grup Empordanès d’Investigacions Subterrànies (GEIS) 

Indicadors d'avaluació: 

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a  les 
activitats per a les quals s’ha concedit i que s’han acomplert 
les condicions exigides en l’acord de concessió. 

• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 
projecte subvencionat i no exclusivament sobre la quantitat 
subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, sempre s’haurà 
de presentar la totalitat dels justificants de despesa relatius 
a l’activitat subvencionada, encara que aquesta quantitat 
sigui menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu de les despeses realitzades i ingressos obtinguts 
imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 
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DEPARTAMENT D’ESPORTS 
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Organització d’esdeveniments esportius 
Cost previsible: 1.500,00 € 
Modalitat de concessió: Concessió directa 
Programa 4: Cursa de la Dona 

Objectius específics: 
• Organitzar la cursa de la dona 
• Promoure la pràctica d’activitat física al municipi 

(senderisme, footing...) 
Destinataris: Associació Esport i Vida 

Indicadors d'avaluació: 

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a  les 
activitats per a les quals s’ha concedit i que s’han acomplert 
les condicions exigides en l’acord de concessió. 

• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 
projecte subvencionat i no exclusivament sobre la quantitat 
subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, sempre s’haurà 
de presentar la totalitat dels justificants  de despesa relatius 
a l’activitat subvencionada, encara que aquesta quantitat 
sigui menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu de les despeses realitzades i ingressos obtinguts 
imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 

 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Organització d’esdeveniments esportius 
Cost previsible: 500,00 € 
Modalitat de concessió: Concessió directa 
Programa 5: Sup Week 

Objectius específics: 
• Organitzar la Sup Week Empuriabrava 
• Promoure la pràctica del paddle surf al municipi 

Destinataris: Club Vela Fluvià Empuriabrava 

Indicadors d'avaluació: 

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a  les 
activitats per a les quals s’ha concedit i que s’han acomplert 
les condicions exigides en l’acord de concessió. 

• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 
projecte subvencionat i no exclusivament sobre la quantitat 
subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, sempre s’haurà de 
presentar la totalitat dels justificants de despesa relatius a 
l’activitat subvencionada, encara que aquesta quantitat sigui 
menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu de les despeses realitzades i  ingressos obtinguts 
imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 

 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Organització d’esdeveniments esportius 
Cost previsible: 1.500 € 
Modalitat de concessió: Concessió directa 
Programa 6: Torneig Nord de Bàsquet 
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Objectius específics: • Ser seu del torneig de Bàsquet Nord 
• Promoure la pràctica del bàsquet al municipi 

Destinataris: Club Adepaf Figueres 

Indicadors d'avaluació:

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a  les 
activitats per a les quals s’ha concedit i que s’han acomplert 
les condicions exigides en l’acord de concessió. 

• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 
projecte subvencionat i no exclusivament sobre la quantitat 
subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, sempre s’haurà de 
presentar la totalitat dels justificants de despesa relatius a 
l’activitat subvencionada, encara que aquesta quantitat sigui 
menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu de les despeses realitzades i   ingressos obtinguts 
imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 

 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Organització d’esdeveniments esportius 
Cost previsible: 1.000,00 € 
Modalitat de concessió: Concessió directa 
Programa 7: GP Ciclista de Castelló d’Empúries 

Objectius específics: • Organitzar una prova ciclista al municipi. 
• Promoure la pràctica del ciclisme al municipi. 

Destinataris: Associació Ciclista de Veterans de Catalunya 

Indicadors d'avaluació: 

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a  les 
activitats per a les quals s’ha concedit i que s’han acomplert 
les condicions exigides en l’acord de concessió. 

• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 
projecte subvencionat i no exclusivament sobre la quantitat 
subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, sempre s’haurà 
de presentar la totalitat dels justificants  de despesa relatius 
a l’activitat subvencionada, encara que aquesta quantitat 
sigui menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu de les despeses realitzades i ingressos obtinguts 
imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 

 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Organització d’esdeveniments esportius 
Cost previsible: 2.000 € 
Modalitat de concessió: Concessió directa 
Programa 8: MIC Football 

Objectius específics: 
• Ser seu del MIC Football 
• Promoure la pràctica del futbol al municipi 

Destinataris: Mic Football 

Indicadors d'avaluació: 

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a 
les activitats per a les quals s’ha concedit i que s’han 
acomplert les condicions exigides en l’acord de 
concessió. 
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• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total 
de projecte subvencionat i no exclusivament sobre la 
quantitat subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, 
sempre s’haurà de presentar la totalitat dels justificants 
de despesa relatius a l’activitat subvencionada, encara 
que aquesta quantitat sigui menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un 
compte justificatiu de les despeses realitzades i 
ingressos obtinguts imputables a l’activitat o projecte 
subvencionat. 

 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Organització d’esdeveniments esportius 
Cost previsible: 6,00 € 
Modalitat de concessió: Concessió directa 
Programa 9: Windgames 

Objectius específics: • Organitzar el windgames 
• Promoure la pràctica del vol indoor al municipi 

Destinataris: Windoor Club Esportiu 

Indicadors d'avaluació: 

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a  les 
activitats per a les quals s’ha concedit i que s’han acomplert les 
condicions exigides en l’acord de concessió. 

• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 
projecte subvencionat i no exclusivament sobre la quantitat 
subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, sempre s’haurà de 
presentar la totalitat dels justificants de despesa relatius a 
l’activitat subvencionada, encara que aquesta quantitat sigui 
menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu de les despeses realitzades i  ingressos obtinguts 
imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 

 
 
ANNEX 3: DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
 
Les activitats subvencionables pel departament d’Ensenyament, emmarcades en el 
present Pla estratègic de subvencions, té com a punt de partida el Pressupost de 
despeses per a l'exercici 2022 i fa una previsió de futur tenint en compte les polítiques 
que s’estan treballant des del departament per preveure les despeses que es donaran 
durant el transcurs el desenvolupament d’aquest projecte. 
 
ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT, EDUCACIÓ I DRETS DE CIUTADANIA 
Departament Ensenyament 
Matèria a subvencionar Ajut per a llibres de text i material escolar 

Objectius estratègics 

• Oferir suport a les famílies del municipi en els costos de 
l’escolarització dels seus fills/es en etapa obligatòria. 

• Facilitar l’adquisició de llibres de text i material escolar a 
les famílies. 



 

 
 

 

12 
 

• Promoure l’escolarització equilibrada. 

Destinataris 

Alumnes de 1r de primària a 4t d’ESO (cursant-se en el 
moment de petició de la subvenció), empadronats/des al 
municipi i escolaritzats en un centre educatiu de Castelló 
d’Empúries. 

Procediment 

Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a 
material i llibres de text designats pels centres educatius, pels 
quals s’ha concedit i que s’han acomplert les condicions 
exigides en l’aprovació de les bases de l’ajut. 
La justificació es farà a través de tiquets o factures de la 
compra dels llibres i material. 

Termini que s’estableix 
Aquell que s’estipuli en cada convocatòria. 
Es convoca al voltant d’inicis del curs escolar. 
Es convocarà a cada curs escolar. 

Cost previsible 
50 € per alumne/a 
Es preveu un cost màxim de 30.000 € 

 
ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT, EDUCACIÓ I DRETS DE CIUTADANIA 
Departament Ensenyament 
Matèria a subvencionar Aportació a les AMPA / AFA 

Objectius estratègics 

Oferir suport a les Associacions de Famílies dels centres educatius 
del municipi 
Fomentar l’adquisició de materials, equipaments i/o activitats 
complementàries a l’oferta educativa establerta per a garantir 
l’educació integral de l’alumnat. 
Promoure l’escolarització equilibrada. 

Destinataris Associació de famílies dels centres educatius del municipi 

Procediment 

Les AFA presenten el projecte pedagògic vinculat al pressupost de 
petició de subvenció. 
En el cas que el Departament d’Ensenyament valori positivament 
el projecte, se n’aprova la seva concessió amb un cost màxim de 
3.000 € per a cada associació. 
Les AFA justifiquen posteriorment les actuacions i despeses 
efectuades, amb les factures corresponents i una memòria.  

Termini que s’estableix 
Aquell que s’estipuli en cada convocatòria. 
Es convoca al voltant d’inicis del curs escolar. 
Es convocarà a cada curs escolar. 

Cost previsible 
3.000 € per AFA 
Es preveu un cost màxim de 15.000 € 

 

ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT, EDUCACIÓ I DRETS DE CIUTADANIA 
Departament Ensenyament 
Matèria a subvencionar Neda a l’escola 

Objectius estratègics 

• Oferir suport als centres educatius del municipi en activitats 
més enllà de l’espai escolar 

• Fomentar l’adquisició de competències complementàries a 
l’oferta educativa establerta per a garantir l’educació 
integral de l’alumnat, essent aquest cas, aprendre a nedar 
o millorar-ne l’habilitat. 
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• Promoure l’escolarització equilibrada. 
Destinataris Centres educatius del municipi 

Procediment 

• Els centres educatius presenten la petició de subvenció amb 
el pressupost corresponent. 

• En el cas que el Departament d’Ensenyament valori 
positivament la proposta, se n’aprova la seva concessió. 

• Els centres educatius justifiquen posteriorment les 
actuacions i despeses efectuades i les factures 
corresponents. 

Termini que s’estableix 
Aquell que s’estipuli en cada convocatòria. 
Es convoca al voltant d’inicis del curs escolar. 
Es convocarà a cada curs escolar. 

Cost previsible 2.000 € per centre educatiu 
Es preveu un cost màxim de 6.000 € 

 
 
ANNEX 4: DEPARTAMENT D’URBANISME  
 
Les activitats subvencionables pel departament d’Urbanisme, emmarcades en el present 
Pla estratègic de subvencions, té com a punt de partida el Pressupost de despeses per 
a l'exercici 2022 i fa una previsió de futur tenint en compte les polítiques que s’estan 
treballant des del departament per preveure les despeses que es donaran durant el 
transcurs el desenvolupament d’aquest projecte. 
 
I : QUADRE RESUM D'OBJECTIUS ESTRATÈGICS  
 
Foment de la rehabilitació de façanes tant al centre històric, per habitatges inclosos en 
el Pla Especial del centre Històric i també per a la resta d’habitatges el municipi d’una 
antiguitat de més de 40 anys.  
 

Depart. 
Objectiu 

Estratègic 
Modalitat 
concessió 

Capítol 
Pressupost. 

Crèdit 
Inicials Finançament 

Urbanisme Foment de la Rehabilitació 
dels Edificis  

Directa  10.000€ Recursos 
Propis 

 
II: FITXA DE PROGRAMES  
 
Així mateix, d'acord amb el que disposa l'article 12.3 del Reglament de la Llei general 
de subvencions, i tal com s'ha indicat, aquest Pla té caràcter programàtic i el seu 
contingut, per tant, no crea ni drets ni obligacions. La seva efectivitat queda 
condicionada que s'engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d'altres 
condicionats, la disponibilitat pressupostària per a cada exercici. 
 
Aquest programa es basa en l’Ordenança Municipal reguladora de les Subvencions i 
Ajuts a la rehabilitació de Façanes aprovada pel Ple municipal de data 30 d’octubre de 
1995. 
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El càlcul del total previst per a la subvenció per a la rehabilitació e façanes, s’ha efectuat 
partint de els dades de les anualitats: 
 

Anualitat Subvencions atorgades 
2019 10 
2020 6 
2021 1 

 
Departament d’URBANISME 
Objectiu estratègic Foment de la rehabilitació i restauració d’habitatges 
Cost previsible 10.000,00 € 

Modalitat de concessió 

Directe, sempre que es compleix els requisits establerts en 
la normativa urbanística municipal en el tema de materials, 
colors.... 
Es requereix: 
− Informe dels serveis tècnics municipals favorable en 

referència a les obres de rehabilitació efectuades, que 
s’han d’ajustar a la normativa urbanística municipal.  

− Cal estar al corrent de les obligacions fiscals amb 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 

Destinataris: Propietaris dels habitatges on es realitzen les obres 

Indicadors d’avaluació 

Aportació de la següent documentació:  
• Projecte tècnic subscrit per tècnic competent i visat pel 

corresponent col·legi professional, en cas de ser 
necessari 

En la resta de cassos: 
− Memòria explicativa de l’actuació 
− Pressupost detallat per partides 
− Plànol d’actuació 
La subvenció del 25% del pressupost de les obres a realitzar 
amb un màxim de 1.202,02 

 
 
ANNEX 5: DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

Les activitats subvencionables pel departament de Promoció Econòmica, emmarcades 
en el present Pla estratègic de subvencions, té com a punt de partida el Pressupost de 
despeses per a l'exercici 2022 i fa una previsió de futur tenint en compte les polítiques 
que s’estan treballant des del departament per preveure les despeses que es donaran 
durant el transcurs el desenvolupament d’aquest projecte. 
 

I – Quadre resum d’objectius estratègics 
 
Departament Objectiu 

estratègic 
Programa Modalitat 

concessió 
Capítol 

pressupostari 
Crèdits 
inicials 

Finançament 

Promoció 
econòmica 

Foment de 
l’activitat 
econòmica  

Programa 1: 
Subvenció 
associació 

Concurrència 
competitiva 

IV 20.000,00 € Recursos 
propis 
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d’empresaris i 
comerciants 
Programa 2: 
Suport a iniciatives 
empresarials 

Concurrència 
competitiva 

IV 20.000,00 € 

Programa3: 
Ajuts a empreses 

Concurrència 
competitiva IV 6,00 € 

 
II: Fitxes de programes  
 
Així mateix, d'acord amb el que disposa l'article 12.3 del Reglament de la Llei general 
de subvencions, i tal com s'ha indicat, aquest Pla té caràcter programàtic i el seu 
contingut, per tant, no crea ni drets ni obligacions. La seva efectivitat queda 
condicionada que s'engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d'altres 
condicionats, la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.  
 
Departament de PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Objectiu estratègic Foment de l’activitat econòmica 
Cost previsible 40.006,00 € 
Modalitat de concessió Concurrència competitiva 
  
Programa 1: Subvenció associació d’empresaris i comerciants 

Objectius específics: 
• Fomentar les activitats de promoció de l’activitat comercial 
• Fomentar les accions de promoció i dinamització comercial 

Destinataris: 
Associacions d’empresaris i comerciants del municipi que 
estiguin inscrites al Registre municipal d’entitats ciutadanes i 
grups estables de Castelló d’Empúries 

  
Programa 2: Suport a iniciatives empresarials 

Objectius específics: 

• Impulsar la millora i el creixement del sector empresarial 
amb accions encaminades al desenvolupament econòmic de 
les empreses del municipi 

• Obertura, reforma i millores en els establiments comercials 
del municipi 

• Foment d’iniciatives de millora, nova obertura o reforma 
dels locals comercials 

Destinataris: Persones físiques o jurídiques titulars d’un establiment 
comercial a Castelló d’Empúries 

  
Programa 3: Ajuts a empreses 

Objectius específics: 

• Fomentar la dinamització de l’activitat empresarial i 
econòmica del municipi  

• Actuacions destinades al suport del desenvolupament 
econòmic, turisme i comerç 

• Ajuts a empreses per a la transició energètica 

Destinataris: Persones físiques o jurídiques titulars d’una activitat 
domiciliada a Castelló d’Empúries 
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ANNEX 6: DEPARTAMENTS DE CULTURA I FESTES 
 
Les activitats subvencionables pels departaments de Cultura i Festes, emmarcades en 
el present Pla estratègic de subvencions, té com a punt de partida el Pressupost de 
despeses per a l'exercici 2022 i fa una previsió de futur tenint en compte les polítiques 
que s’estan treballant des del departament per preveure les despeses que es donaran 
durant el transcurs el desenvolupament d’aquest projecte. 
 
l: Quadre resum d'objectius estratègics 
 

DEPART. OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

PROGRAMA MODALITAT 
CONCESSIÓ 

CAPÍTOL 
PRESSUP 

CRÈDITS 
INICIALS 

FINANÇAMENT 

Cultura i 
Festes 

Foment 
d’activitats 
culturals 

Programa 1: 
Foment d’activitats 
culturals de caràcter anual 

Concurrència 
competitiva 

IV 15.000,00 € 

Recursos propis 

Programa 2: Correfocs Concessió 
directa 

IV 3.000,00 € 

Programa 3:  
Trobada gegantera 

Concessió 
directa 

IV 3.000,00 € 

Programa 4: Programa de 
festes anual a 
Empuriabrava 

Concessió 
directa 

IV 0,00 € 

Programa 5:  
Trobades castelleres 

Concessió 
directa IV 0,00 € 

Programa 6:  
Festival Dansem 

Concessió 
directa 

IV 0,00 € 

Programa 7:  
Cicle de conferències i 
cau de bruixes 

Concessió 
directa IV 1.400,00 € 

Programa 8:  
Taller d’esgrima medieval 

Concessió 
directa IV 2.500,00 € 

Programa 9: 
Producció cinema: Balada 
del Sabater d’Ordis 

Concessió 
directa 

IV 3.000,00 € 

Programa 10: Producció 
teatral: Esteve, en terra 
de ningú 

Concessió 
directa IV 3.000,00 € 

Programa 11: Suport 
entitats Terra de 
Trobadors 

Concessió 
directa IV 4.433,56 € 

Programa 12: 
Programació i 
manteniment de l’orgue 
de la Basílica 

Concessió 
directa 

IV 3.000,00 € 

Programa 13: Control del 
correfoc de la Festa Major 

Concessió 
directa II 300,00 € 

Programa 14: Via Crucis 
Setmana Santa 

Concessió 
directa II 0,00 € 

Programa 15: Festa dels 
Cortals de Sant Antoni 

Concessió 
directa 

II 0,00 € 

 
II: Fitxes de programes 
 
Així mateix, d'acord amb el que disposa l'article 12.3 del Reglament de la Llei general 
de subvencions, i tal com s'ha indicat, aquest Pla té caràcter programàtic i el seu 
contingut, per tant, no crea ni drets ni obligacions. La seva efectivitat queda 
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condicionada que s'engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d'altres 
condicionats, la disponibilitat pressupostària per a cada exercici. 
 
Departaments de CULTURA I FESTES 
Objectiu estratègic Foment d’activitats culturals 
Cost previsible 15.000,00 € 
Modalitat de concessió Concurrència competitiva 
  
Programa 1: Foment d’activitats culturals de caràcter anual 

Objectius específics: 

• Fomentar les activitats de difusió cultural. 
• Fomentar activitats d’interès general en el context local 
• Fomentar iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni 

cultural, tradicional i popular  
• Fomentar activitats d’animació socioculturals 

Destinataris: 

Entitats ciutadanes i grups estables (grups de persones 
físiques) sense ànim de lucre que promoguin activitats 
culturals amb finalitat d’interès general per a les quals es 
demana la subvenció i que estiguin inscrits al Registre 
municipal d’entitats ciutadanes i grups estables de Castelló 
d’Empúries 

Indicadors d’avaluació 

• La projecció i l’interès general per al conjunt de la 
població de Castelló d’Empúries = fins a 2 punts 

• Repercussió social i nivell de participació = fins a 2 punts 

• Activitats de recuperació, difusió i d’aspectes vinculats a 
la cultura popular i tradicional = fins a 2 punts 

• El caràcter innovador de l’activitat = fins a 1 punt 

• Programes estables i amb continuïtat = fins a 1 punt 

• Activitats que complementin l’oferta cultural programada 
per l’Ajuntament = fins a 1 punt 

• Activitats que afavoreixin la integració, atenció a la 
diversitat i les relacions intergeneracionals = fins a 1 

punt 
 
Departaments de CULTURA I FESTES 
Objectiu estratègic Foment d’activitats culturals 
Cost previsible 3.000,00 € 
Modalitat de concessió Concessió directa 
  
Programa 2: Correfocs 

Objectius específics: 

• Realitzar un correfoc en el marc de la Festa Major. 
• Fomentar les activitats de difusió cultural. 
• Fomentar activitats d’interès general en el context local. 
• Fomentar iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni 

cultural, tradicional i popular. 
• Fomentar activitats d’animació sòcio-culturals 

Destinataris: Associació Juvenil la Taverna del Foc 

Indicadors d’avaluació 
• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a les 

activitats per a les quals s’ha concedit, i que s’han 
acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió. 
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• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 
projecte subvencionat i no exclusivament sobre la 
quantitat subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, 
sempre s’haurà de presentar la totalitat dels justificants 
de despesa relatius a l’activitat subvencionada, encara 
que aquesta quantitat sigui menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu de les despeses realitzades i ingressos 
obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 

 
Departaments de CULTURA I FESTES 
Objectiu estratègic Foment d’activitats culturals 
Cost previsible 3.000,00 € 
Modalitat de concessió Concessió directa 
  
Programa 3: Trobada gegantera 

Objectius específics: 

• Organitzar una trobada gegantera en el marc de la Festa 
Major. 

• Fomentar les activitats de difusió cultural. 
• Fomentar activitats d’interès general en el context local. 
• Fomentar iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni 

cultural, tradicional i popular. 
• Fomentar activitats d’animació socioculturals 

Destinataris: Colla Gegantera de Castelló d'Empúries 

Indicadors d’avaluació 

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a les 
activitats per a les quals s’ha concedit, i que s’han 
acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió. 

• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 
projecte subvencionat i no exclusivament sobre la 
quantitat subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, 
sempre s’haurà de presentar la totalitat dels justificants 
de despesa relatius a l’activitat subvencionada, encara 
que aquesta quantitat sigui menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu de les despeses realitzades i ingressos 
obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 

 
Departaments de CULTURA I FESTES 
Objectiu estratègic Foment d’activitats culturals 
Cost previsible 0,00 € 
Modalitat de concessió Concessió directa 
  
Programa 4: Programa de festes anual a Empuriabrava 

Objectius específics: 

• Organitzar les activitats festives anuals a la marina 
residencial d’Empuriabrava. 

• Fomentar les activitats de difusió cultural. 
• Fomentar activitats d’interès general en el context local. 
• Fomentar iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni 

cultural, tradicional i popular. 
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• Fomentar activitats d’animació socioculturals 
Destinataris: Comissió de Festes d’Empuriabrava 

Indicadors d’avaluació 

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a les 
activitats per a les quals s’ha concedit, i que s’han 
acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió. 

• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 
projecte subvencionat i no exclusivament sobre la 
quantitat subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, 
sempre s’haurà de presentar la totalitat dels justificants 
de despesa relatius a l’activitat subvencionada, encara 
que aquesta quantitat sigui menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu de les despeses realitzades i ingressos 
obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 

 
Departaments de CULTURA I FESTES 
Objectiu estratègic Foment d’activitats culturals 
Cost previsible 0,00 € 
Modalitat de concessió Concessió directa 
  
Programa 5: Trobades castelleres 

Objectius específics: 

• Organitzar diverses trobades castelleres 
• Fomentar les activitats de difusió cultural. 
• Fomentar activitats d’interès general en el context local. 
• Fomentar iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni 

cultural, tradicional i popular. 
• Fomentar activitats d’animació socioculturals 

Destinataris: Colla Castellera Vailets de l’Empordà 

Indicadors d’avaluació 

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a les 
activitats per a les quals s’ha concedit, i que s’han 
acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió. 

• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 
projecte subvencionat i no exclusivament sobre la 
quantitat subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, 
sempre s’haurà de presentar la totalitat dels justificants 
de despesa relatius a l’activitat subvencionada, encara 
que aquesta quantitat sigui menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu de les despeses realitzades i ingressos 
obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 

 
Departaments de CULTURA I FESTES 
Objectiu estratègic Foment d’activitats culturals 
Cost previsible 0,00 € 
Modalitat de concessió Concessió directa 
  
Programa 6: Festival Dansem 
Objectius específics: • Organitzar el Festival Dansem de danses tradicionals 
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• Fomentar les activitats de difusió cultural. 
• Fomentar activitats d’interès general en el context local. 
• Fomentar iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni 

cultural, tradicional i popular. 
• Fomentar activitats d’animació socioculturals 

Destinataris: Esbart Dansaire de Castelló d’Empúries 

Indicadors d’avaluació 

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a les 
activitats per a les quals s’ha concedit, i que s’han 
acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió. 

• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 
projecte subvencionat i no exclusivament sobre la 
quantitat subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, 
sempre s’haurà de presentar la totalitat dels justificants 
de despesa relatius a l’activitat subvencionada, encara 
que aquesta quantitat sigui menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu de les despeses realitzades i ingressos 
obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 

 
Departaments de CULTURA I FESTES 
Objectiu estratègic Foment d’activitats culturals 
Cost previsible 1.400,00 € 
Modalitat de concessió Concessió directa 
  
Programa 7: Cicle de conferències i cau de bruixes 

Objectius específics: 

• Organitzar un cicle de conferències de temàtica cultural 
• Organitzar el cau de bruixes en el marc del Terra de 

Trobadors 
• Fomentar les activitats de difusió cultural. 
• Fomentar activitats d’interès general en el context local. 
• Fomentar iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni 

cultural, tradicional i popular. 
• Fomentar activitats d’animació socioculturals 

Destinataris: Associació Cultural i d’Esbarjo 

Indicadors d’avaluació 

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a les 
activitats per a les quals s’ha concedit, i que s’han 
acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió. 

• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 
projecte subvencionat i no exclusivament sobre la 
quantitat subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, 
sempre s’haurà de presentar la totalitat dels justificants 
de despesa relatius a l’activitat subvencionada, encara 
que aquesta quantitat sigui menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu de les despeses realitzades i ingressos 
obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 

 
Departaments de CULTURA I FESTES 
Objectiu estratègic Foment d’activitats culturals 
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Cost previsible 2.500,00 € 
Modalitat de concessió Concessió directa 
  
Programa 8: Taller d’esgrima medieval 

Objectius específics: 

• Taller d’esgrima medieval per preparar espectacles pel 
Festival Terra de Trobadors 

• Fomentar les activitats de difusió cultural. 
• Fomentar activitats d’interès general en el context local. 
• Fomentar iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni 

cultural, tradicional i popular. 
• Fomentar activitats d’animació socioculturals 

Destinataris: Associació DespertaFerro 

Indicadors d’avaluació 

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a les 
activitats per a les quals s’ha concedit, i que s’han 
acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió. 

• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 
projecte subvencionat i no exclusivament sobre la 
quantitat subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, 
sempre s’haurà de presentar la totalitat dels justificants 
de despesa relatius a l’activitat subvencionada, encara 
que aquesta quantitat sigui menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu de les despeses realitzades i ingressos 
obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 

 
Departaments de CULTURA I FESTES 
Objectiu estratègic Foment d’activitats culturals 
Cost previsible 3.000,00 € 
Modalitat de concessió Concessió directa 
  
Programa 9: Producció cinema: Balada del Sabater d’Ordis 

Objectius específics: 

• Producció final del film basat en el poemari de Carles Fages 
de Climent: Balada del Sabater d’Ordis 

• Fomentar les activitats de difusió cultural. 
• Fomentar activitats d’interès general en el context local. 
• Fomentar iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni 

cultural, tradicional i popular. 
• Fomentar activitats d’animació socioculturals 

Destinataris: Associació La Ceba Films 

Indicadors d’avaluació 

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a les 
activitats per a les quals s’ha concedit, i que s’han 
acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió. 

• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 
projecte subvencionat i no exclusivament sobre la 
quantitat subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, 
sempre s’haurà de presentar la totalitat dels justificants 
de despesa relatius a l’activitat subvencionada, encara 
que aquesta quantitat sigui menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
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justificatiu de les despeses realitzades i ingressos 
obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 

 
Departaments de CULTURA I FESTES 
Objectiu estratègic Foment d’activitats culturals 
Cost previsible 3.000,00 € 
Modalitat de concessió Concessió directa 
  
Programa 10: Producció teatral: Esteve, en terra de ningú 

Objectius específics: 

• Producció de l’obra de teatre de temàtica local: Esteve, en 
terra de ningú. 

• Fomentar les activitats de difusió cultural. 
• Fomentar activitats d’interès general en el context local. 
• Fomentar iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni 

cultural, tradicional i popular. 
• Fomentar activitats d’animació socioculturals 

Destinataris: Cortal Maig associació cutural 

Indicadors d’avaluació 

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a les 
activitats per a les quals s’ha concedit, i que s’han 
acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió. 

• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 
projecte subvencionat i no exclusivament sobre la 
quantitat subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, 
sempre s’haurà de presentar la totalitat dels justificants 
de despesa relatius a l’activitat subvencionada, encara 
que aquesta quantitat sigui menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu de les despeses realitzades i ingressos 
obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 

 
Departaments de CULTURA I FESTES 
Objectiu estratègic Foment d’activitats culturals 
Cost previsible 4.433,56 € 
Modalitat de concessió Concessió directa 
  
Programa 11: Suport entitats Terra de Trobadors 

Objectius específics: 

• Suport a les entitats participants en l’edició especial 2021 
del Festival Terra de Trobadors 

• Fomentar les activitats de difusió cultural. 
• Fomentar activitats d’interès general en el context local. 
• Fomentar iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni 

cultural, tradicional i popular. 
• Fomentar activitats d’animació socioculturals 

Destinataris: 

Entitats ciutadanes i grups estables (grups de persones 
físiques) sense ànim de lucre que han participat en l’edició 
especial 2021 del Festival Terra de Trobadors de Castelló 
d’Empúries 

Indicadors d’avaluació • Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a les 
activitats per a les quals s’ha concedit, i que s’han 
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acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió. 
• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 

projecte subvencionat i no exclusivament sobre la 
quantitat subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, 
sempre s’haurà de presentar la totalitat dels justificants 
de despesa relatius a l’activitat subvencionada, encara 
que aquesta quantitat sigui menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu de les despeses realitzades i ingressos 
obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 

 
Departaments de CULTURA I FESTES 
Objectiu estratègic Foment d’activitats culturals 
Cost previsible 3.000,00 € 
Modalitat de concessió Concessió directa 
  
Programa 12: Programació i manteniment de l’orgue de la Basílica 

Objectius específics: 

• Organitzar una programació acurada i permanent de 
concerts d’orgue 

• Mantenir l’instrument i realitzar-ne les tasques de 
conservació específiques 

• Fomentar les activitats de difusió cultural. 
• Fomentar activitats d’interès general en el context local. 
• Fomentar iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni 

cultural, tradicional i popular. 
• Fomentar activitats d’animació socioculturals 

Destinataris: Associació Amics de l’Orgue 

Indicadors d’avaluació 

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a les 
activitats per a les quals s’ha concedit, i que s’han 
acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió. 

• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 
projecte subvencionat i no exclusivament sobre la 
quantitat subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, 
sempre s’haurà de presentar la totalitat dels justificants 
de despesa relatius a l’activitat subvencionada, encara 
que aquesta quantitat sigui menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu de les despeses realitzades i ingressos 
obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 

 
Departaments de CULTURA I FESTES 
Objectiu estratègic Foment d’activitats culturals 
Cost previsible 300,00 € 
Modalitat de concessió Concessió directa 
  
Programa 13: Control del correfoc de la Festa Major 

Objectius específics: 
• Organització d’activitats de cultura popular relacionades 

amb el foc que necessiten el control i vigilància específic 
de les zones arbrades 
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• Fomentar les activitats de difusió cultural. 
• Fomentar activitats d’interès general en el context local. 
• Fomentar iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni 

cultural, tradicional i popular. 
• Fomentar activitats d’animació socioculturals 

Destinataris: 
Associació d’Agrupacions de Defensa Forestal de l’Alt 
Empordà (AADFAE) 

Indicadors d’avaluació 

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a les 
activitats per a les quals s’ha concedit, i que s’han 
acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió. 

• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 
projecte subvencionat i no exclusivament sobre la 
quantitat subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, 
sempre s’haurà de presentar la totalitat dels justificants 
de despesa relatius a l’activitat subvencionada, encara 
que aquesta quantitat sigui menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu de les despeses realitzades i ingressos 
obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 

 
Departaments de CULTURA I FESTES 
Objectiu estratègic Foment d’activitats culturals 
Cost previsible 0,00 € 
Modalitat de concessió Concessió directa 
  
Programa 14: Via Crucis Setmana Santa 

Objectius específics: 

• Organització del Via Crucis i la benedicció de Rams durant 
la Setmana Santa 

• Fomentar les activitats de difusió cultural. 
• Fomentar activitats d’interès general en el context local. 
• Fomentar iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni 

cultural, tradicional i popular. 
• Fomentar activitats d’animació socioculturals 

Destinataris: Associació Via Crucis de Castelló d’Empúries 

Indicadors d’avaluació 

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a les 
activitats per a les quals s’ha concedit, i que s’han 
acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió. 

• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 
projecte subvencionat i no exclusivament sobre la 
quantitat subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, 
sempre s’haurà de presentar la totalitat dels justificants 
de despesa relatius a l’activitat subvencionada, encara 
que aquesta quantitat sigui menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu de les despeses realitzades i ingressos 
obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 

 
Departaments de CULTURA I FESTES 
Objectiu estratègic Foment d’activitats culturals 
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Cost previsible 0,00 € 
Modalitat de concessió Concessió directa 
  
Programa 15: Festa dels Cortals de Sant Antoni 

Objectius específics: 

• Organització d’activitats populars entorn de la festivitat 
dels Cortals de Sant Antoni 

• Fomentar les activitats de difusió cultural. 
• Fomentar activitats d’interès general en el context local. 
• Fomentar iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni 

cultural, tradicional i popular. 
• Fomentar activitats d’animació socioculturals 

Destinataris: Associació d’Amics dels Cortals de Sant Antoni 

Indicadors d’avaluació 

• Justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a les 
activitats per a les quals s’ha concedit, i que s’han 
acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió. 

• La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total de 
projecte subvencionat i no exclusivament sobre la 
quantitat subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, 
sempre s’haurà de presentar la totalitat dels justificants 
de despesa relatius a l’activitat subvencionada, encara 
que aquesta quantitat sigui menor. 

• La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu de les despeses realitzades i ingressos 
obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat. 

 


		2022-02-03T13:38:41+0100
	Marta Felip Torres - DNI 40441072B (TCAT)
	Diligència per fer constar que el present document ha estat aprovat inicialment per Ple de 27 de gener de 2022




