
 

 

 

QUADRE RESUM D’OBJECTIUS ESTRATÈGICS.  INTERVENCIO EN ESPAIS DE TITULARITAT 

PRIVADA QUE AFRONTIN AMB L’ESPAI PÚBLIC, I QUE  SIGUIN OBJECTE D'ÚS PÚBLIC 

INDISCRIMINAT PER PART DE LA CIUTADANIA. 

 

ÀREA 
OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 
PROGRAMES 

MODALITAT 
CONCESSIÓ 

CAPÍTOL 
PRESSUPOST 

CRÈDITS 
INICIALS (€) 

FINANÇAMENT 

Serveis 
Urbans  

Rehabilitació i 
millora espais 

privats d’ús públic  

Ajuts per a executar rehabilitació i millora d’espais 
de titularitat privada que afrontin amb l’espai 
públic, i que  siguin objecte d'ús públic 
indiscriminat per part de la ciutadania. 

concurrència 
competitiva 
mitjançant 
sistema de 
concurs i 

convocatòria 
única  

VII 
 

85.000 
Recursos propis 

 

 

Annex II:  Fitxes de Programes 

Les activitats subvencionables emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a 
punt de partida el Pressupost de Despeses per als exercicis 2021, 2022 i 2023, i sense perjudici de la 
revisió i la seva continuïtat al Pla estratègic de subvencions per al període futur. Es refereix tant als seus 
crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions pressupostàries, si fos el cas, al llarg de 
l’exercici. 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 drets ni obligacions i la seva efectivitat queda condicionada a que s’engeguin les diverses línies de 
subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a la disponibilitat pressupostària per a cada exercici. 
 
El Programa d’intervenció en espais de titularitat privada que afrontin amb l’espai públic, i que  siguin 
objecte d'ús públic indiscriminat per part de la ciutadania. Amb aquests ajuts es busca la millora de la 
qualitat urbanística dels espais d’ús públics que al no ser de titularitat pública no es poden incloure en 
les OMO tot i el seu ús públic. 
 

ÀREA SERVEIS URBANS 

OBJECTIU ESTRATÈGIC:    FOMENT  QUALITAT URBANA DE LA CIUTAT 

Cost previsible:  85.000 euros 

Modalitat de 
concessió:  

Concurrència competitiva 

Programa :   Ajuts per a executar rehabilitació i millora d’espais de titularitat privada 
que afrontin amb l’espai públic, i que  siguin objecte d'ús públic indiscriminat per part 
de la ciutadania.  

Objectius 
específics: 

Fomentar l'arranjament i la millora general d'espais de titularitat 

privada quan estan sotmesos a l'ús públic general, i que per 

tant, el seu estat contribueix a la qualitat urbana de la ciutat 

 

Beneficiari: 
Tots els veïns de l’àmbit d’actuació, i en particular, aquells que 
accedeixen als ajuts. 
  

Destinataris:  
Els representants legals de la propietat dels espais que, per 
una banda, afrontin amb l’espai públic- i per una altra banda, 



siguin objecte d'ús públic indiscriminat per part de la ciutadania- 

Indicadors 
d’avaluació: 

 
Si l'import total dels ajuts a concedir supera l'assignació 
pressupostària de la convocatòria es prioritzaran les sol·licituds 
segons els següents criteris: 
 
Major nombre d'habitatges amb que compti l'edifici 
Major nombre d'habitatges ocupats amb que compti l'edifici 
Major nombre de persones empadronades en l'immoble 
Major superfície d’intervenció 
 

 


