
El foment de la 
transparència en l’acció 
subvencional

Un projecte de Amb el suport de

DIÀLEGS DE TRANSPARÈNCIA



OBJECTIUS

Què preteníem?

REPTES

Identificar i analitzar els 

principals reptes en la 

implementació de la 

transparència en matèria de 

subvencions

EXPERIÈNCIES

Identificar i analitzar 

experiències rellevants de 

transparència en matèria de 

subvencions 

desenvolupades en l’àmbit 

local a l’Estat espanyol

PROPOSTES

Realitzar propostes per a la 

implementació de mesures 

de transparència en matèria 

de subvencions en l’àmbit 

local mitjançant la redacció 

d’una guia



Transparència en matèria de subvencions

Pla Estratègic de Subvencions

Informe de Seguiment i
Avaluació del PES

Criteris de
valoració

Publicitat
activa

Bases i
Convocatòries



METODOLOGIA

Com hem treballat?

SEMINARIS

Dos seminaris de treball 

amb representants de 

transparència i subvencions 

de 18 ajuntaments de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona

QÜESTIONARI 
ON-LINE

Qüestionari on-line respost 

per 17 ajuntaments de 

l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona sobre diferents 

àmbits de l’acció 

subvencional

ANÀLISI 
DOCUMENTAL

Anàlisi documental de Plans 

Estratègics de Subvencions 

(PES), Informes de seguiment 

i avaluació dels PES, Bases i 

Convocatòries de subvencions



Reptes identificats



El contingut de la Guia

Governança de l’acció subvencional

Pla Estratègic de Subvencions

Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions

Criteris de valoració

Publicitat activa



El contingut de la Guia

32 propostes
per implementar la transparència 
en matèria de subvencions

20 experiències
rellevants d’aplicació de la 
transparència en l’àmbit de les 
subvencions

44 preguntes 
d’autoavaluació
per tal d’analitzar el grau 
d’implementació de les propostes



Governança 
de l’acció 
subvencional
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Governança de l’acció subvencional

COORDINACIÓ 
SECTORIAL

- Cada Àrea o Servei coordina les 

Bases i Convocatòries que 

impulsa

- No es disposa d’una coordinació 

centralitzada

COORDINACIÓ 
TRANSVERSAL PER 

DELEGACIÓ

- Una Àrea o Servei té 

encomanada la coordinació 

general de l’acció subvencional

- Varia en funció del cartipàs 

municipal

- No compta amb personal 

especialista

COORDINACIÓ 
TRANSVERSAL 

CENTRALITZADA

- Es disposa d’una Unitat o 

Oficina central encarregada 

de coordinar l’acció 

subvencional

- Està format per personal 

especialista (àmbit jurídic, 

administratiu, planificació 

estratègica, etc.)

GENERALITZACIÓ I EXIGÈNCIA DE MAJOR REGULACIÓ



Models de governança de l’acció subvencional
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Pla de 

Mandat
PES Pressupostos

municipals

Bases 

específiques
Convocatòries

Plans 

sectorials

Ordenança 

Municipal 

Subvencions

Marc seqüencial de l’acció subvencional

Publicitat activa



Propostes

Constituir una figura referent responsable de la coordinació de 
l’activitat subvencional de l’ajuntament 

Pla Estratègic de Subvencions

Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions

Criteris de valoració

Publicitat activa

Redactar una Ordenança Municipal de Subvencions adaptada a les 
necessitats del municipi

Fer coherent l’activitat subvencional amb la política estratègica del 
consistori

Crear espais de coordinació i participació entre els diferents àmbits 
de l’ajuntament que impulsen línies de subvenció

Instaurar canals d’interlocució fluids entre els Àmbits i Serveis de 
l’Ajuntament, el Servei d’Intervenció municipal i els Serveis Jurídics



Pla 
Estratègic de 
Subvencions
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Pla Estratègic de Subvencions

“Quan hem analitzat altres PES per fer el nostre, ens hem trobat

que segons l’organisme que miris semblen documents diferents.

Es veu clarament que no hi ha cap criteri comú i que no hi ha

cap model que més o menys ho reculli tot. Els diferents Plans es

poden sumar, però no n’hi ha un que diguis ‘aquest és el

complet’. EI que veus al final és que te l’has de fer a mida segons

la teva realitat”

Aportació Seminari Transparència i Subvencions



1. OBJECTIUS ESTRATÈGICS

2. LÍNIES DE SUBVENCIÓ

3. RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ

4. AVALUACIÓ DEL PES ANTERIOR

2.1. Àrea de competència
2.2. Objectius i efectes
2.3. Termini de consecució
2.4. Costos i fonts de finançament
2.5. Pla d'acció

Contingut del PES segons l’article 12.1 del RLGS



Anys de vigència dels PES dels ajuntaments de l’AMB

2016 2017 2018 2019 2020 2021



Eixos de classificació dels PES

GENERAL

CONCRET

JURÍDIC ESTRATÈGIC



PES Viladecans 2019-2021

Presidència
3%

Promoció de 
la ciutat

16%

Serveis a la 
ciutadania

81%

Presidència Promoció de la ciutat Serveis a la ciutadania

0.00 €

200,000.00 €

400,000.00 €

600,000.00 €

800,000.00 €

1,000,000.00 €

1,200,000.00 €

1,400,000.00 €

LE1 - Millorar el
benestar social i la

igualtat
d'oportunitats

entre la població
de Viladecan

LE2 - Impulsar el
desenvolupament

econòmic i
sostenible

LE3 - Potenciar la
qualitat

democràtica i els
valors de
ciutadania

LE4- Mantenir i
potenciar el
patrimoni del

municipi



PES Hospitalet de Llobregat 2018-2019



Propostes

Emfasitzar el caràcter programàtic del PES i aprofitar-ne l’elaboració 
per reflexionar, ordenar i dotar de coherència les línies de subvenció 

Pla Estratègic de Subvencions

Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions

Criteris de valoració

Publicitat activa

Vincular el Pla Estratègic de Subvencions al Pla de Mandat

Establir una relació directa entre els objectius estratègics i les línies 
de subvenció

Elaborar una fitxa amb tota la informació que s’ha de detallar per 
cada línia de subvenció 

Realitzar una diagnosi per definir la política de subvencions i 
incorporar els resultats d’anteriors informes de seguiment i avaluació



Seguiment i 
avaluació del 
PES
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Seguiment i avaluació del PES

“El que sí que reconec que no fem és el seguiment del PES.

Tenim indicadors de seguiment, però no som capaços

d’explotar-los. Ens falten mans a l’ajuntament. Sí que hi són

perquè és obligat per Llei. L’Interventor en el seu dia ens va

obligar a establir-los, però he de reconèixer que no els explotem”

Aportació Seminari Transparència i Subvencions



PROBLEMA
Escassa socialització de les 
persones joves fora de 
l’horari lectiu

RECURSOS
Convocatòria de 
subvencions per a 
l’ampliació de l’oferta 
d‘activitats socioeducatives

PRODUCTES
Augment del nombre de 
joves usuaris/es d’activitats 
socioeducatives

IMPACTES
Augment de la socialització 
de les persones joves fora de 
l’horari lectiu

ACTIVITATS
Activitats socioeducatives

Exemple de teoria del canvi de l’activitat subvencional



Tipus d’avaluació

A v a l u a c i ó  d e l  d i s s e n y

Avaluació de 
necessitats

Avaluació de la 
implementació

Avaluació 
d’impacte

RECURSOS ACTIVITATS PRODUCTES IMPACTESPROBLEMA

Avaluació de l’eficàcia



Seguiment i avaluació del PES

“S’hauran d’avaluar un conjunt d'indicadors relacionats amb els

objectius del Pla, que recollits periòdicament pels responsables

del seu seguiment, permetin conèixer l'estat de la situació i els

progressos aconseguits en el compliment dels respectius

objectius”

Article 12.1 del RLGS 



- Té com a objectiu 
analitzar la mesura en què 
s’han implementat les 
diferents línies de 
subvenció

- Quantifica els “productes” 
de les subvencions 
atorgades

Alguns indicadors de seguiment

- Nombre de subvencions sol·licitades
- Nombre de subvencions concedides
- Nombre de subvencions denegades
- Nombre de subvencions justificades
- Nombre de subvencions renunciades
- Nombre de subvencions reintegrades
- Nombre d’entitats subvencionades
- Nombre de persones subvencionades
- Nombre d’activitats/projectes subvencionats
- Percentatge de la despesa pressupostada que s’ha executat
- Nombre de persones beneficiaries a les activitats/ projectes
- Import mig de les subvencions concedides
- Grau d’execució de l’activitat/ projecte
- Grau d’ajustament del pressupost inicial a la despesa final
de l’activitat/ projecte

Avaluació de la implementació



- Té com a objectiu analitzar la 
mesura en què les línies de 
subvenció han servit per 
donar resposta als objectius 
establerts

- Quantifica els “impactes” dels 
projectes subvencionats 

Algunes limitacions

- Requereix identificar la relació 
causal que es produeix entre la 
mesura impulsada per l’ajuntament i 
l’efecte produït sobre la realitat en la 
que pretén incidir

- Des del punt de vista metodològic, 
requereix crear “escenaris de 
comparació observable”

Avaluació de l’impacte



Diagnosi Subvencions per a la realització de projectes, 
activitats i serveis, Ajuntament de Barcelona 2012-2019

Anàlisi de 
Bases i 
Convocatòria

• Terminis
• Pressupost
• Àmbits
• Criteris de valoració

Anàlisi de les 
sol·licituds

• Data de presentació
• Àmbits temàtics i 

territorials
• Perfil dels sol·licitants

Anàlisi dels 
atorgaments

• Àmbits
• Perfil de les entitats
• Puntuació
• Imports atorgats
• Relació de 

l’atorgament respecte 
la demanda

• Relació de 
l’atorgament respecte 
la despesa total

Anàlisi de les 
denegacions

• Àmbits
• Motius de denegació

Anàlisi 
posterior

• Justificacions
• Renúncies
• Reformulacions



Avaluació PES Terrassa 2017-2019

APARTAT 
INFORME

Informació de cada línia i tipus de subvencions justificades, 
renunciades i reintegrades

1

El pla d’acció realitzat 2

El grau de compliment dels objectius i del termini de 
consecució

2

La desviació prevista 3

Indicadors quantitatius i qualitatius 4

Impactes socials 5

Conclusions o valoració global 6

Aportacions per a l’elaboració del proper PES 7



Propostes

Detallar el tipus d’avaluació que es durà a terme en funció dels 
objectius d’avaluació

Pla Estratègic de Subvencions

Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions

Criteris de valoració

Publicitat activa

Realitzar una avaluació de la implementació del PES i concretar 
quins indicadors es faran servir per a la seva quantificació

Establir una comissió de seguiment encarregada de coordinar i 
executar l’avaluació del PES

Sistematitzar i facilitar el recull d’informació

Complementar l’avaluació quantitativa dels indicadors d’avaluació 
de la implementació amb un informe qualitatiu de valoració 



Criteris de 
valoració
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Criteris de valoració

• Són un instrument de transparència, ja que determinen el

valor atorgat a cada sol·licitud en funció d’uns paràmetres

prèviament establerts i coneguts per tots els sol·licitants

• Han de ser coherents amb les línies estratègiques que vol

promocionar l’ajuntament en un determinat àmbit,

esdevenint així un instrument per impulsar canvis en els

sol·licitants



Incorporació i valor relatiu dels criteris per categories
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Criteris de valoració

• 8 de les 26 Bases i Convocatòries de subvencions analitzades

estableixen criteris generals i específics de subvenció

• Atorguen entre un 25% i un 50% del pes relatiu als criteris

generals de valoració

• Divergeixen en la precisió de la delimitació dels criteris de

valoració i en la seva puntuació



Definició dels criteris de valoració i de la seva puntuació



Definició dels criteris de valoració i de la seva puntuació



Fórmula d’assignació de l’import de la subvenció



Propostes

Considerar la definició de criteris generals (aplicables al conjunt de 
sol·licituds) i de criteris específics (per cada línia de subvenció)

Definir els criteris de valoració de la forma més objectiva possible

Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions

Criteris de valoració

Publicitat activa

Redactar els criteris de valoració de manera que serveixin per avaluar 
un únic aspecte, i assignar una puntuació específica per a cadascun

Detallar com es realitzarà la distribució de la puntuació assignada a 
cada criteri de valoració a partir d’indicadors específics

Incorporar la fórmula d’assignació de l’import de la subvenció



Publicitat 
activa
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Publicitat activa

Article 15 de la LTBG. Transparència en l’activitat subvencional

a) Relació de subvencions que es preveu impulsar durant

l’exercici vigent

b) Subvencions atorgades durant els últims cinc anys

c) Objecte i finalitat de les subvencions

d) Import de les subvencions atorgades

e) Beneficiaris de les subvencions atorgades



Disposició primera de l’Article 5 de la LTBG

“La informació subjecta al règim de transparència s’ha de fer pública

en les seus electròniques i els llocs web dels subjectes obligats,

d’una manera clara, estructurada i en format reutilitzable”

Disposició quarta de l’Article 5 de la LTBG

“El sistema es fonamenta en el Portal de la Transparència, que és

l’instrument bàsic i general de gestió de documents públics per a

donar compliment i efectivitat a les obligacions de transparència

establertes per la Llei, i en les seus electròniques o llocs web
corresponents”



Anàlisi de la publicitat activa en matèria de subvencions

ACCÉS

Ubicació Recorregut

QUALITAT

Format Organització Contingut



Recorregut d’accés a la informació de l’acció subvencional
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Organització de la 
informació

7

18

Organitzen la informació per convocatòries

No organitzen la informació per convocatòries
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Format de la informació



“Hem de tenir en compte com oferim aquesta informació,

perquè per molt que diguis ‘mira, aquí ho tens tot’, això és

transparent i no es transparent. És impossible que si no ets un

especialista entenguis el que t’estan oferint. Per tant, és

important que sigui una informació organitzada, però que el

que la mira tingui l’opció de jugar-hi. El típic llistat estàtic ja no

serveix per res”

Aportació Seminari Transparència i Subvencions



Contingut i visualització de la informació



Propostes

Publicar la informació, com a mínim, al portal de transparència, i 
ubicar-lo de manera que es pugui trobar de forma intuïtiva

Fer pública la previsió de les convocatòries de subvencions que 
s’executaran durant l’exercici vigent

Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions

Criteris de valoració

Publicitat activa

Publicar la informació en format que faciliti la seva lectura i en un 
format reutilitzable

Complementar la informació que exigeix la LTBG amb altres dades 
d’interès sobre el procés d’atorgament de subvencions

Impulsar sistemes de visualització i representació gràfica de la 
informació per tal de fer-la més comprensible



Accés a la Guia i a l’Informe de la recerca

https://www.ferrerguardia.org/
https://www.ferrerguardia.org/

