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RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’APROVA EL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2022-

2025 DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR I GOVERN OBERT  

 

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix en el seu article 8 que 

els òrgans de les administracions públiques o qualssevol ens que proposin l’establiment de 

subvencions, han de concretar en un pla estratègic de subvencions, els objectius i els 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 s’han de supeditar en tot cas al 

compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. 

L’objectiu del Pla estratègic de subvencions és adequar les necessitats públiques que s’han 

de cobrir a través d’ajuts públics a les previsions dels recursos disponibles, mitjançant la 

implementació de polítiques públiques eficaces i eficients. Per tant, és un instrument de 

planificació, gestió i control, el qual esdevé d’utilitat tant per als operadors públics, com des 

de la perspectiva del retiment de comptes a la ciutadania.  

En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, cada departament ha d’aprovar 

un pla estratègic amb la previsió dels ajuts públics a concedir en l’àmbit de les seves 

competències, el qual ha d’incloure els ajuts i les subvencions del seus òrgans, així com dels 

organismes i altres ens públics que formin part del seu sector públic. 

Durant la XII Legislatura es van elaborar els primers plans estratègics per a un marc temporal 

de de tres anys (2019-2021). Amb la finalització de la vigència d’aquesta planificació es 

presenta la necessitat d’elaborar nous plans estratègics de subvencions.  

 

Per tant, RESOLC 

Primer 

Aprovar el Pla estratègic de subvencions 2022-2025 del Departament d’acció Exterior i Govern 

Obert el qual inclou la previsió dels ajuts públics de les entitats públiques següents: l’Agència 

Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l’Institut Català Internacional per la Pau i el 

Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT). 

Segon 

El Pla estratègic de subvencions no suposa la generació de cap tipus de dret en favor dels 

potencials beneficiaris, els quals no podran exigir indemnitzacions o compensacions en el cas 

que el Pla no es porti a terme total o parcialment. 
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El seguiment sobre el grau d’execució del Pla estratègic de subvencions, els seus efectes i 

les repercussions pressupostàries i financeres que derivin de la seva aplicació correspon al 

Departament d’Acció Exterior i Govern Obert. 

Tercer 

Publicar el Pla estratègic de subvencions en el lloc web del Departament d’Acció Exterior i 

Govern Obert: https://exteriors.gencat.cat/ca/departament/subvencions; i en l’apartat de 

Planificació del lloc web d’Ajuts i subvencions del Departament d’Economia i Hisenda: 

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/ajuts-subvencions 

Així com als llocs webs de les entitats públiques emissores de subvencions que estan 

adscrites al Departament d'Acció Exterior i Govern Obert o es relacionen amb el Govern de la 

Generalitat de Catalunya mitjançant aquest departament: 

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (http://cooperaciocatalana.gencat.cat); 

Patronat Catalunya Món – Diplocat (https://diplocat.cat/ca/); Institut Català Internacional per la 

Pau (https://www.icip.cat/ca/). 

Disposició final 

Entrada en vigor 

Aquesta resolució té efectes des de l’1 de gener de 2022.  

 

La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert 
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