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1. PRESENTACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 

SUBVENCIONS  
 
L’activitat subvencionadora, que és una espècie dins el gènere de l’activitat de foment, ha estat 

definida per la doctrina com a un instrument o mitjà per a obtenir determinats resultats i 

aconseguir uns objectius concrets vinculats a la satisfacció de necessitats públiques o d’interès 

general. Aquesta idea de consecució d’objectius d’utilitat pública o interès social també es 

desprèn de l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) i 

dels articles 2 i 118 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), fent referència aquests dos darrers 

preceptes a l’actuació administrativa en general i a les subvencions en particular, 

respectivament. D’altra banda i tractant-se de municipis, l’activitat de foment i, per tant, també 

l’activitat subvencionadora, només es pot exercir dins l’àmbit de les competències municipals, 

tal i com disposa l’article 5 del ROAS, circumstància que obliga a identificar el títol atributiu de 

competència en cada matèria on es pretén projectar aquesta activitat. 

 

És dins d’aquest marc on ha de desplegar el seu paper el Pla Estratègic de Subvencions, 

concebut per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), pel Reial 

Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el seu reglament (RGS) i per la doctrina del 

Tribunal Suprem com a aquell document programàtic que, en relació a qualsevol subvenció i 

amb caràcter previ al seu establiment i regulació, ha de concretar i connectar els objectius i 

efectes que es pretenen amb el termini necessari per a la seva consecució, els costos 

previsibles i les fonts de finançament, establint alhora sistemes de seguiment i avaluació que 

permetin conèixer de forma continuada l’estat de la situació. 

 

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix a l’article 8.1 la 

necessitat per a les administracions públiques d’elaborar un 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 

supeditat al compliment de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. El mandat legal bàsic establert a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, General de Subvencions 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”. 

 

Segons l’article 10.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de la Llei General de Subvencions, “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”. 

 

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern estableix a l’article 8-c) l’obligatorietat de fer públiques les subvencions i les ajudes amb 
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indicació del seu import, objectiu i finalitat. La Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix a l’article 15 l’obligatorietat 

de publicar “a) Una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que els subjectes 

obligats tinguin previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte 

o finalitat i la descripció de les condicions per a ésser-ne beneficiari; b) Els objectius, a efectes 

d’utilitat pública o social, que pretén assolir la subvenció o l’ajut i els efectes que la mesura de 

foment pot produir en el mercat, si escau, c) Les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb 

la indicació de l’import, l’objecte i els beneficiaris. Aquesta informació ha d’incloure les 

subvencions i els ajuts, ha d’estar actualitzada i ha de fer referència als darrers cinc anys. 

També ha d’incloure les subvencions i els ajuts atorgats sense publicitat i concurrència si 

aquests requisits s’han exceptuat, en els casos establerts legalment. En el cas de subvencions 

i ajuts públics atorgats per motius de vulnerabilitat social, s’ha de preservar la identitat dels 

beneficiaris, d) La informació relativa al control financer de les subvencions i els ajuts públics 

atorgats i e) La justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o 

ajut atorgats.”  

 

D’acord amb el que estableixen els articles 2, 5 i 6 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, i els articles 3, 5, 8, 12 i 15 de la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon govern, el 

pla estratègic de subvencions s’ha de fer públic a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mataró. 

 

D’altra banda, el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la 

informació pública, regula les obligacions de publicitat activa de totes les administracions 

públiques relatives a la transparència en la gestió administrativa i en concret, els articles 13.5 i 

45, pel que fa referència a l’activitat subvencional.  

 

A l’Ajuntament de Mataró, la concessió de subvencions ve regulada a les bases aprovades pel 

Ple municipal en data 4 de desembre de 1997, en el Reglament municipal de l’Ajuntament de 

Mataró de prestacions econòmiques d’urgència social (emergents, urgents i ordinàries) aprovat 

pel Ple municipal en data 13 de desembre del 2012, i a les bases d’execució del pressupost on 

s’estableix el procediment, control i gestió de les subvencions atorgades per l’Ajuntament, sens 

perjudici de l’aplicació de la llei general de subvencions i el reglament que la desenvolupa però 

no existeix un instrument de polítiques públiques que relacioni els objectius i els efectes que es 

pretenen aconseguir, amb els costos previsibles i les seves fonts de finançament, per tal 

d'adequar les necessitats públiques que s'han de cobrir a través de les subvencions amb les 

previsions de recursos disponibles, amb caràcter previ al seu naixement de forma plurianual. 

Per donar resposta a aquesta necessitat, que constitueix un mandat recollit a la normativa 

vigent, l’ajuntament de Mataró ha de disposar d’un Pla Estratègic de Subvencions. 

 

 

2. MISSIÓ, PRINCIPIS, NATURALESA JURÍDICA I 

ÀMBIT D´APLICACIÓ 
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2.1. Missió 

 
La missió del Pla Estratègic de Subvencions és ordenar i articular les línies de subvencions que 

es determinin durant la seva vigència i tinguin com objecte el foment d’activitats d’utilitat 

pública, d’interès social o de promoció de les finalitats recollides al Pla de mandat vigent.  

 

2.2. Principis 

 
La concessió de subvencions per part de l’Ajuntament es realitzarà d’acord amb els següents 

principis: 

 

• Publicitat i transparència, que garantiran la igualtat d'informació per a l'accés a 

subvencions i permetran el control de la gestió dels fons destinats a les polítiques 

socials. 

• Concurrència, mitjançant convocatòria prèvia, especificant i detallant els requisits per 

obtenir  la  condició de beneficiari de la subvenció. 

• Objectivitat, igualtat i no discriminació, objectivitat en la distribució de  fons públics en 

base a criteris establerts que garanteixin un tracte igual i no discriminatori. 

• Eficàcia i eficiència, consistent en l'optimització dels recursos públics assignats a cada 

programa, sense que en cap moment es puguin sobrepassar les limitacions legals i/o 

pressupostàries establertes. 

 

2.3. Naturalesa jurídica 

 
El Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Mataró té caràcter programàtic sense rang 

normatiu i el seu contingut no generarà drets ni obligacions, de manera que cap potencial 

beneficiari podrà exigir indemnització o compensació en cas que el Pla no es porti a terme total 

o parcialment.  

 

2. 4. Àmbit d’aplicació 

 
Conforme la normativa vigent, s’entén per subvenció, qualsevol disposició dinerària realitzada 

per l’Ajuntament de Mataró a favor de persones físiques, jurídiques, públiques o privades, i que 

compleixin els següents requisits: 

  

• Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris. 

• Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució 

d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja 

realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, havent el beneficiari de 

complir les obligacions materials i formals que haguessin establert. 

• Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una 

activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública. 
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3. REQUISITS, BENEFICIARIS I MODALITATS DE 

CONCESSIÓ 
 

3.1. Requisits bàsics i limitacions a l’establiment de 

subvencions 

  
És requisit bàsic per a l’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla 

Estratègic, la inclusió de les consignacions pressupostàries corresponents en els Pressuposts 

anuals i l’aprovació de les bases reguladores de la seva concessió o bé el corresponent 

Conveni regulador de les mateixes en el cas que siguin de concessió directa segons els casos 

legalment previstos. 

 

Així mateix, l’establiment de les subvencions queda supeditat al compliment dels objectius 

d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa, les consignacions pressupostàries aprovades i les 

bases reguladores de la seva concessió s’ajustaran en cada moment a aquests objectius. 

 

Addicionalment, l’atorgament d’una subvenció haurà de complir amb les següents 

característiques: 

 

• Competència de l’òrgan administratiu. 

• Existència d’un crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions. 

• Tramitació del procediment d’acord amb la normativa vigent. 

• Fiscalització prèvia dels actes administratius de contingut econòmic. 

• Aprovació de la despesa per l’òrgan competent.  

 

L’establiment de subvencions per part de l’Ajuntament de Mataró pel període 2022- 2023 

s’ajustarà a allò previst en aquest Pla, podent ser ampliat una vegada analitzades i avaluades 

les línies inicials aprovades i sempre tenint en compte les limitacions que s’indiquin al llarg de 

l’articulat del mateix. 

 

Respecte el termini necessari per la consecució dels objectius de les diferents línies de 

subvencions, es regularà de forma expressa en la convocatòria (Bases reguladores) o en el 

conveni regulador. 

 

3.2. Beneficiaris de les subvencions 

 
Es consideren beneficiàries tota persona física o jurídica, agrupacions de persones físiques o 

jurídiques, comunitat de béns o qualsevol altre tipus de comunitat econòmica o patrimoni 

separat sempre que acreditin disposar d’un número d’identificació fiscal, hagi de realitzar 

l’activitat o el projecte que fonamenti l’atorgament de la subvenció o es trobi en situació que 

legitimi la seva concessió i que no hagin perdut aquesta condició en aplicació del règim 

sancionador establert a la Llei general de subvencions. 
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Les formes jurídiques admissibles per a obtenir la condició de beneficiari són les que estableix 

l'article 11 de la Llei general de subvencions i que es concretaran en les respectives bases 

reguladores. 

 

 

3.3. Modalitats de concessió 

 
Les subvencions que s’enquadren en aquest Pla estratègic seran atorgades: 

  

• En règim de concurrència competitiva: la concessió de subvencions s’estableix 

mitjançant una ordre de prelació de les sol·licituds presentades conforme els criteris de 

valoració fixats a les bases reguladores i en la convocatòria, i així adjudicar amb el límit 

fixat dins del crèdit disponible, aquelles subvencions que hagin obtingut la major 

valoració. 

• En règim de concurrència no competitiva: l’atorgament no es basa en la comparació 

valorativa, de tal manera que l’adquisició de la condició de beneficiari d’un sol·licitant 

és independent de la dels altres. La prelació resultarà de factors no competitius, com 

l’ordre cronològic, la concurrència de determinada situació o d’altres anàlegs.  

 

• En règim de concessió directa: règim que té caràcter excepcional, no cal realitzar 

convocatòria pública prèvia i està limitat als pressupòsits següents: 

 

 Les previstes nominativament en el Pressupost de l’Ajuntament en els 

termes recollits en el conveni. 

 Les que hagin estat imposades a l’Administració per una norma legal, 

que seguiran el procediment més adequat d’acord amb la normativa. 

 De manera excepcional, les subvencions atorgades per raons d’interès 

públic, social, econòmic o humanitari o altres degudament justificades 

que dificultin la seva convocatòria pública. 

 
 

4. MODIFICACIÓ, SEGUIMENT, AVALUACIÓ I ABAST 

TEMPORAL DEL PLA ESTRATÈGIC 
 

4.1. Modificació del Pla 

 
Atès el caràcter programàtic del Pla Estratègic de Subvencions (PES), les subvencions fixades 

en el mateix (nominatives i de concurrència) són previsions no exhaustives, per la qual cosa es 

podran preveure noves subvencions durant la vida del PES. Una vegada realitzades les 

tasques de seguiment i avaluació previstes per a cadascun dels programes en què es 

desenvolupa, si es fes palesa la ineficàcia o la desviació d’algun d’ells respecte els objectius 

previstos, aquell programa haurà de ser modificat o eliminat. 
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No es considera modificació d’aquest Pla Estratègic la modificació quantitativa del cost anual 

previst d’una línia i / o programa de subvenció, atès el caràcter estimatiu i condicionat del 

mateix a la disponibilitat pressupostària de cada exercici i possibles modificacions d’acord a la 

normativa en matèria d’Hisendes Locals. 

 
 

4.2. Seguiment i avaluació 

 
Cadascuna de les Àrees responsables de cada matèria objecte de subvenció, establirà, 

respecte dels seus programes respectius, el quadre d’indicadors que s’utilitzaran per elaborar 

un informe d’avaluació anual sobre l’assoliment dels objectius previstos per a cadascun 

d’aquests programes; d’aquesta manera anualment es realitzarà l’actualització del pla d’acord 

amb la informació disponible. 

 

Els indicadors generals de referència per avaluar les subvencions de concurrència competitiva 

seran els següents: 

 

1 Nombre de sol·licituds presentades. 

2 Nombre de sol·licituds amb resolució positiva d’ajut. 

3 Percentatge de resolucions positives vers les negatives. 

4 Nivell d’exhauriment dels diners establerts a l’aplicació pressupostària 

 

L’ avaluació de l’assoliment dels objectius per a la resta de subvencions es farà en funció dels 

compromisos definits a cadascun dels convenis signats amb l’Ajuntament. 

 

L’informe d’avaluació recollirà els resultats obtinguts amb els programes de subvencions que 

s’han desenvolupat, la seva incidència en l’entorn social on s’han executat, així com les 

repercussions pressupostàries i financeres per als següents exercicis. Així mateix, recollirà les 

propostes de modificació que es considerin adients per a l’assoliment dels objectius i les noves 

línies d’actuació i programes de subvencions proposats. 

 

Si com a resultat dels informes de seguiment emesos pels tècnics responsables dels 

programes, existeixen línies de subvencions que s’allunyen de la consecució dels objectius 

fixats, o d’aquell que sigui adequat al nivell de recursos invertits, podran ser modificades o 

substituïdes per d’altres més eficaces i eficients o podran ser eliminades. 

 

De tot això, es donarà compte al Ple municipal. 

 

4.3. Abast temporal  
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La vigència del Pla Estratègic de Subvencions de l’ajuntament de Mataró abastarà els anys 

2022 i 2023 i  entrarà en vigor una vegada sigui aprovat pel Ple Municipal i fins al 31 de 

desembre de 2023. 

 
 

5. OBJECTIUS ESTRATÈGICS DE LA POLÍTICA DE 

SUBVENCIONS 
 

5.1. Objectius estratègics de la política de subvencions 

 
Els objectius estratègics de la política de subvencions de l’Ajuntament de Mataró per al període 

2022-2023 són els següents: 

 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 (OE1) 
Garantir els drets bàsics de les persones 

afavorint la igualtat de tracte i la no 

discriminació, garantir el dret a la salut i la 

protecció de les persones en situació de 

vulnerabilitat. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2 (OE2) 
Promoció de Mataró dins del seu paper de 

capital comarcal i el seu desenvolupament 

econòmic mitjançant la promoció comercial, 

empresarial, turística i de l’economia social en 

un marc de governança entre el sector públic i el 

sector privat en activitats d’interès general. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3 (OE3) 
Fomentar la participació ciutadana i enfortir el 

teixit associatiu i comunitari de la ciutat. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4 (OE4) 
Enfortir i vertebrar l’activitat educativa, cultural i 

esportiva de la ciutat. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 5 (OE5) 
Promoure i fomentar el respecte dels drets i els 

deures de ciutadania i dels valors de la 

convivència, el civisme i la cooperació al 

desenvolupament. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 6 (OE6) 
Promoure la protecció del nostre entorn i 

afavorir la sostenibilitat. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 7 (OE7) 
Promocionar, reconèixer i premiar accions de 

vàlua social, cultural, esportiva, científica o 

econòmica vinculades amb Mataró fetes per 

persones i agents socials rellevants. 

 

5.2. Vinculació dels objectius estratègics amb el Pla de Mandat 

2019-2023  
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Pel que fa al mandat 2019-2023, el Govern municipal ha fixat 31 prioritats que orientaran la 

seva actuació i que contribueixen a localitzar i a desenvolupar els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible a la ciutat.  

 

La vinculació entre les prioritats definides en el Pla de Mandat i els objectius estratègics del Pla 

estratègic de subvencions apareixen recollides en el quadre següent.  

 

PRIORITATS PLA DE MANDAT 

2019-2023 

OBJECTIUS PLA ESTRATÈGIC DE 

SUBVENCIONS 

2. Exercir la capitalitat a la comarca i 
intentar tenir un paper també en 
l’àmbit metropolità. 

 

OE2. Promoció de Mataró dins del seu paper de 
capital comarcal i el seu desenvolupament 
econòmic mitjançant la promoció comercial, 
empresarial, turística i de l’economia social en un 
marc de governança entre el sector públic i el 
sector privat en activitats d’interès general. 

4. Garantir el dret a la participació. 
OE3. Fomentar la participació ciutadana i enfortir el 
teixit associatiu i comunitari de la ciutat. 

5. Adaptar els serveis de 
l’Ajuntament de Mataró (cartera de 
serveis) als reptes que té la ciutat i 
a les necessitats de la ciutadania, i 
garantir la qualitat i la 
sostenibilitat dels mateixos. 
 

6. Continuar amb la transformació de 
l’administració per millorar la 
prestació dels serveis públics. 

 

OE3. Fomentar la participació ciutadana i enfortir el 
teixit associatiu i comunitari de la ciutat. 
 

7. Avançar en transició energètica.  
 

8. Treballar per una mobilitat 

OE6. Promoure la protecció del nostre entorn i 
afavorir la sostenibilitat 
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sostenible. 
 

9. Mitigació i adaptació al canvi 
climàtic. 

 

13. Vetllar per una ciutat més segura i 
cívica on conviure. 

 
OE5. Promoure i fomentar el respecte dels drets i 
els deures de ciutadania i dels valors de la 
convivència, el civisme i la cooperació al 
desenvolupament. 
 
 

14. Accés a la cultura i creació 
cultural. 
 

15. Fomentar la pràctica d’esport i 
activitats de lleure. 
 

OE4. Enfortir i vertebrar l’activitat educativa, 
cultural i esportiva de la ciutat. 

16. Treballar per l’emancipació dels 
joves. 
 

17. Avançar cap a una ciutat 
cohesionada, diversa i inclusiva 
amb equipaments i espais públics 
que millorin la interacció entre la 
ciutadania. 

OE3. Fomentar la participació ciutadana i enfortir el 
teixit associatiu i comunitari de la ciutat 

 
OE5. Promoure i fomentar el respecte dels drets i 
els deures de ciutadania i dels valors de la 
convivència, el civisme i la cooperació al 
desenvolupament. 
 

18. Garantir una ciutat inclusiva que 
promogui i protegeixi la diversitat i 
lluiti contra la discriminació per 
qualsevol raó,  
 

19. Promoure l’equitat de gènere i 
garantir la diversitat afectivo-
sexual i eradicar les desigualtats i 
la defensa dels drets socials, la 
diversitat i el feminisme. 

 
20. Millorar la qualitat de vida de les 

persones en situació de 

OE1. Garantir els drets bàsics de les persones 
afavorint la igualtat de tracte i la no discriminació, 
garantir el dret a la salut i la protecció de les 
persones en situació de vulnerabilitat. 
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vulnerabilitat. 
 
 

21. Treballar sota el principi d’igualtat 
d’oportunitats, per garantir el dret 
de l’habitatge a la ciutadania de 
Mataró, fent de l’ urbanisme un 
element integrador i de cohesió, 
amb la corresponsabilitat dels 
agents del territori. 
 

22. Treballar pel dret a l’envelliment 
digne i actiu. 
 

OE1. Garantir els drets bàsics de les persones 
afavorint la igualtat de tracte i la no discriminació, 
garantir el dret a la salut i la protecció de les 
persones en situació de vulnerabilitat. 

OE5. Promoure i fomentar el respecte dels drets i 
els deures de ciutadania i dels valors de la 
convivència, el civisme i la cooperació al 
desenvolupament. 
 

23. Garantir el dret a l’educació de 
qualitat. 

OE4. Enfortir i vertebrar l’activitat educativa, 
cultural i esportiva de la ciutat. 

24. Treballar pel dret a la salut. 

OE1. Garantir els drets bàsics de les persones 
afavorint la igualtat de tracte i la no discriminació, 
garantir el dret a la salut i la protecció de les 
persones en situació de vulnerabilitat. 
 

26. Promoure el comerç de proximitat 
i l’equilibri amb les zones 
comercials, 
 

27. Impulsar la promoció de ciutat i el 
turisme sostenible, 

 
28. Fomentar una economia 

productiva que generi llocs de 
treball estables i de qualitat, i 

 
29. Promocionar la indústria i 

l’emprenedoria. 
 

OE2. Promoció de Mataró dins del seu paper de 
capital comarcal i el seu desenvolupament 
econòmic mitjançant la promoció comercial, 
empresarial, turística i de l’economia social en un 
marc de governança entre el sector públic i el 
sector privat en activitats d’interès general. 

30. Promocionar i consolidar 
l’economia social i solidària. 

 
OE2. Promoció de Mataró dins del seu paper de 
capital comarcal i el seu desenvolupament 
econòmic mitjançant la promoció comercial, 
empresarial, turística i de l’economia social en un 
marc de governança entre el sector públic i el 
sector privat en activitats d’interès general. 
 

 
OE7. Promocionar, reconèixer i premiar accions de 
vàlua social, cultural, esportiva, científica o 
econòmica vinculades amb Mataró fetes per 
persones i agents socials rellevants. 
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5.3. Relació entre els objectius estratègics i les línies de 

subvencions 

 
En el quadre següent es vinculen, a mode de síntesi, els objectius estratègics d'aquest Pla 

estratègic de subvencions amb les línies de subvencions de l’Ajuntament de Mataró. 

 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 (OE1): Garantir els drets bàsics de les persones 

afavorint la igualtat de tracte i la no discriminació, garantir el dret a la salut i la 

protecció de les persones en situació de vulnerabilitat. 

1. Programes de suport a l’àmbit de l’atenció social (C01/22) 

2. Programes i activitats que fomentin la igualtat de gènere i la visibilització del col·lectiu 

LGTBI (C04/22) 

3. Accions d’educació per a la ciutadania global i de sensibilització en solidaritat i cooperació 

(C07/22) 

4. Subvencions per a la inclusió esportiva d’infants i/o joves amb risc d’exclusió social (C12/22) 

5. Foment dels programes i activitats de salut pública (C03/22) 

6. Subvencions a l’habitatge habitual, per a persones pensionistes, jubilades, en atur i en 

ERTO per a l’exercici 2022. 

Subvencions a l’habitatge habitual, per a persones que siguin titulars de família monoparental, 

per a l’exercici  2022. 

 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2 (OE2): Promoció de Mataró dins del seu paper de 

capital comarcal i el seu desenvolupament econòmic mitjançant la promoció 

comercial, empresarial, turística i de l’economia social en un marc de 

governança entre el sector públic i el sector privat en activitats d’interès 

general. 

1. Subvencions per l’organització d’esdeveniments de dinamització de ciutat.  

2. Subvencions del projecte Aixequem Persianes per a l’impuls i la reactivació socioeconòmica 
de la ciutat. 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3 (OE3): Fomentar la participació ciutadana i enfortir el 

teixit associatiu i comunitari de la ciutat. 

1. Programes i activitats per a gent gran (C02/22) 

2. Programes i activitats que fomentin la igualtat de gènere i la visibilització del col·lectiu 
LGTBI (C04/22) 
3. Educació en el lleure (C05/22) 
4. Activitats per a joves (C06/22) 

5. Accions d’educació per a la ciutadania global i de sensibilització en solidaritat i cooperació 
(C07/22) 

6. Activitats de promoció esportiva (C10/22) 

7. Activitats esportives extraordinàries (C11/22) 
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8. Subvencions per a la inclusió esportiva d’infants i/o joves amb risc d’exclusió social (C12/22) 

9. Projecte Lloguem! 

10. Subvenció per al foment d'obres de restauració, conservació i millora dels 
elements catalogats del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic Mataró. 
11. Subvencions per a la realització d'obres de restauració, conservació i millora en béns 
inclosos a l'Inventari d'Establiments Emblemàtics i Elements Vinculats de Mataró. 

12. Foment dels programes i activitats de salut pública (C03/22) 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4 (OE4): Enfortir i vertebrar l’activitat educativa, 
cultural i esportiva de la ciutat. 
1. Educació en el lleure (C05/22) 

2. Accions d’educació per a la ciutadania global i de sensibilització en solidaritat i cooperació 
(C07/22) 

3. Casals d’estiu (C08/22) 

4. Programes d’activitats culturals (C09/22) 

5. Activitats de promoció esportiva (C10/22) 

6. Activitats esportives extraordinàries (C11/22) 

7. Subvencions per a la inclusió esportiva d’infants i/o joves amb risc d’exclusió social (C12/22) 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 5 (OE5): Promoure i fomentar el respecte dels drets i 
els deures de ciutadania i dels valors de la convivència, el civisme i la 
cooperació al desenvolupament. 
1. Programes i activitats per a la gent gran (C02/22) 

2. Programes i activitats que fomentin la igualtat de gènere i la visibilització del col·lectiu 
LGTBI (C04/22) 

3. Educació en el lleure (C05/22) 

4. Activitats per a joves (C06/22) 

5. Accions d’educació per a la ciutadania global i de sensibilització en solidaritat i cooperació 
(C07/22) 

 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 6 (OE6): Promoure la protecció del nostre entorn i 
afavorir la sostenibilitat. 
1. Accions d’educació per a la ciutadania global i de sensibilització en solidaritat i cooperació 
(C07/22) 

2. Projecte Lloguem! 

3. Subvenció per al foment d'obres de restauració, conservació i millora dels elements 
catalogats del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic Mataró. 

4. Subvencions per a la realització d'obres de restauració, conservació i millora en béns 
inclosos a l'Inventari d'Establiments Emblemàtics i Elements Vinculats de Mataró. 

5. Subvencions per a la millora de la qualificació obtinguda en el certificat d’eficiència 
energètica no exigida per la normativa vigent en edificis o unitats dels mateixos en el municipi 
de Mataró per a l’exercici 2022. 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 7 (OE7): Promocionar, reconèixer i premiar accions de 
vàlua social, cultural, esportiva, científica o econòmica vinculades amb Mataró 
fetes per persones i agents socials rellevants. 
1. Programes d’activitats culturals (C09/22) 

2. Activitats de promoció esportiva (C10/22) 

3. Activitats esportives extraordinàries (C11/22) 

4. Subvencions per a la inclusió esportiva d’infants i/o joves amb risc d’exclusió social (C12/22) 
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6. LÍNIES DE SUBVENCIONS 
 
S’estableixen, pel 2022 de forma no exhaustiva, les subvencions previstes que s’indiquen tot 

seguit, en els annexos següents, per cada àrea: centre gestor, l’objectiu general, efecte que es 

pretén aconseguir, la modalitat de concessió i els crèdits inicials previstos al pressupost per a 

l’exercici 2022, que es pren com a import estimat anual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANNEX I: SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PREVISTES PER L’ANY 2022. 
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ÀREA DE SERVEIS A 

LA CIUTADANIA 
ÀMBIT PROGRAMA OBJECTIUS EFECTES 

FONT 

FINANÇAMENT 

COST 

PREVIST 

ANUAL 

 

Benestar 

Social 

Programes de suport 

a l’àmbit de l’atenció 

social (C01/22) 

OE1 - Aconseguir un major 

nivell de normalització, 

inclusió, convivència i 

respecte en el marc 

d’una ciutadania 

diversa. 

- Millorar l’autonomia 

personal i l’atenció en 

situacions socio 

econòmiques 

Pressupost 

Municipal 

30.000,00 € 

Igualtat i 

ciutadania 

Programes i 

activitats per a gent 

gran (C02/22) 

OE3 

OE5 

- Potenciar 

l’envelliment actiu 

Pressupost 

Municipal 

16.475,00 € 
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Igualtat i 

ciutadania 

Programes i 

activitats que 

fomentin la igualtat 

de gènere i la 

visibilització del 

col·lectiu LGTBI 

(C04/22) 

OE1 

OE3 

OE5 

- Afavorir la relació 

entre els diferents 

col·lectius de dones 

de la ciutat. 

- Prevenir i eradicar la 

violència de gènere. 

- Fer visible i 

promocionar el paper 

de les dones. 

- Afavorir 

l’emprenedoria i el 

lideratge de les 

dones. 

- Sensibilitzar contra la 

LGTBIfòbia i donar 

visibilitat al col·lectiu 

LGTBI.  

Pressupost 

Municipal 

5.000,00 € 

 

Igualtat i 

ciutadania 

Educació en el lleure 

(C05/22) 

OE3 

OE4 

OE5 

- Promocionar activitats 

educatives en el 

lleure d’infants i 

adolescents. 

Pressupost 

Municipal 

8.513,71 € 
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Igualtat i 

ciutadania 

Activitats per a joves 

(C06/22) 

OE3 

OE5 

- Desenvolupar 

activitats obertes a la 

participació de la 

població juvenil (de 

16 29 anys) de la 

ciutat. 

Pressupost 

Municipal 

5.963,70 € 

Igualtat i 

ciutadania 

Accions d’educació 

per a la ciutadania 

global i de 

sensibilització en 

solidaritat i 

cooperació (C07/22) 

OE1 

OE3 

OE4 

OE5 

OE6 

 

- Formar o sensibilitzar 

sobre la defensa, 

protecció i 

desplegament dels 

Drets Humans i a 

impulsar el 

Desenvolupament 

Sostenible. 

Pressupost 

Municipal 

15.000,00 € 

Ensenyament Casals d’estiu 

(C08/22) 

OE4 - Promocionar activitats 

educatives en el 

lleure d’infants i 

adolescents durant 

les vacances d’estiu. 

Pressupost 

Municipal 

81.000,00 € 
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Cultura Programes 

d’activitats culturals 

(C09/22) 

OE4 

OE7 

- Difusió del patrimoni 

cultural, la llengua, la 

història catalana, i el 

foment de la lectura. 

- Foment de la cultura 

popular i tradicional 

Pressupost 

Municipal 

40.000,00 € 

Esports Activitats de 

promoció esportiva 

(C10/22) 

OE3 

OE4 

OE7 

- Cercar la millor 

qualitat esportiva a 

totes les modalitats 

de l’esport de Mataró, 

tant d’esport 

convencional com 

adaptat. 

Pressupost 

Municipal 

213.600,00 € 

 Esports  Activitats esportives 

extraordinàries 

(C11/22) 

OE3 

OE4 

OE7 

- Promocionar les 

activitats esportives 

extraordinàries de 

competició oficial 

relacionades amb 

l’esport a Mataró. 

Pressupost 

Municipal 

9.000,00 € 

Esports Activitats per inclusió 

esportiva d’infants i 

joves (C12/22) 

OE1 

OE3 

OE4 

OE7 

- Promocionar les 

activitats esportives 

per a infants i joves 

amb dificultats 

socioeconòmiques. 

Pressupost 

Municipal 

10.000,00 € 
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Habitatge Projecte Lloguem! OE3 

OE6 

- Generar una oferta 

alternativa d’habitatge 

assequible i estable a  

Mataró 

Fons europeus 600.000,00 € 

ÀREA DE 

DESENVOLUPAMENT 

URBÀ I ECONÒMIC 

ÀMBIT PROGRAMA OBJECTIUS EFECTES 
FONT 

FINANÇAMENT 

COST 

PREVIST 

ANUAL 

 

Promoció de 

ciutat i comerç 

Subvencions per 

l’organització 

d’esdeveniments de 

dinamització de 

ciutat 

OE2 -Fomentar les activitats 

que promoguin la 

dinamització econòmica, 

generin impacte econòmic 

i que dinamitzin el 

turisme, el comerç, la 

gastronomia, etc i que 

complementin l’oferta 

d’activitats de Mataró. 

Pressupost 

Municipal 

8.000,00 € 

 

http://600.000/
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Promoció de 

ciutat i comerç 

Subvencions del 

projecte Aixequem 

Persianes  per a 

l’impuls i la 

reactivació 

socioeconòmica de 

la ciutat 

OE2 -Recuperar activitat en els 

barris, reobrint locals 

actualment en desús i 

possibilitant que persones 

emprenedores puguin 

realitzar-hi la seva 

activitat 

Pressupost 

Municipal 

24.000,00 € 

Urbanisme i 

Patrimoni 

Subvenció per al 

foment d'obres de 

restauració, 

conservació i millora 

dels elements 

catalogats del Pla 

Especial del 

Patrimoni 

Arquitectònic Mataró 

OE3 

OE6 

- Foment conservació 

del patrimoni 

arquitectònic 

Pressupost 

Municipal 

9.000,00 €  

Urbanisme i 

Patrimoni 

Subvencions per a la 

realització d'obres de 

restauració, 

conservació i millora 

en béns inclosos a 

l'Inventari 

d'Establiments 

Emblemàtics i 

Elements Vinculats 

OE3 

OE6 

- Foment conservació 

del patrimoni 

arquitectònic 

Pressupost 

Municipal 

9.000,00 € 
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de Mataró. 

 

Llicències 

d’obres i 

Activitats 

Subvencions per a la 

millora de la 

qualificació 

obtinguda en el 

certificat d’eficiència 

energètica no exigida 

per la normativa 

vigent en edificis o 

unitats dels mateixos 

en el municipi de 

Mataró per a 

l’exercici 2022. 

 

OE6 - Foment d’actuacions 

de millora energètica 

Pressupost 

Municipal 

A determinar 

ÀREA DE QUALITAT 

URBANA 
ÀMBIT PROGRAMA OBJECTIUS EFECTES 

FONT 

FINANÇAMENT 

COST 

PREVIST 

ANUAL 

 

Protecció Civil 

i Salut 

Foment dels 

programes i activitats 

de salut pública 

(C03/22) 

OE1 

OE3 

- Promoció de la salut i 

prevenció de la 

malaltia i dels seus 

factors de risc 

Pressupost 

Municipal 

2.500,00 € 
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ÀREA 

D’ADMINISTRACIÓ 

GENERAL 

ÀMBIT PROGRAMA OBJECTIUS EFECTES 
FONT 

FINANÇAMENT 

COST 

PREVIST 

ANUAL 

 

Servei 

d’Ingressos 

Subvencions a 

l’habitatge habitual, 

per a persones 

pensionistes, 

jubilades, en atur i en 

ERTO per a l’exercici 

2022. 

OE1 - Sosteniment de les 

despeses pròpies de 

l’habitatge habitual de 

persones en situació 

de vulnerabilitat. 

Pressupost 

Municipal 

400.000,00 € 



 

 

ANNEX I: SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PREVISTES PER L’ANY 2022. 

 
 
 

 
  

 

 
Pla Estratègic de Subvencions / Versió núm.  /  3 

 

 

Servei 

d’Ingressos 

Subvencions a 

l’habitatge habitual, 

per a persones que 

siguin titulars de 

família 

monoparental, per a 

l’exercici  2022. 

OE1 - Sosteniment de les 

despeses pròpies de 

l’habitatge habitual de 

persones en situació 

de vulnerabilitat. 

Pressupost 

Municipal 

100.000,00 € 
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ÁREA DE SERVEIS A 
LA CIUTADANIA 

ENTITAT OBJECTIUS FONT FINANÇAMENT 
COST PREVIST 

ANUAL 

 BENESTAR SOCIAL    
Consorci Sanitari del Maresme OE1 

 
Pressupost Municipal 90.000,00 € 

Creu Roja  OE1 
 

Pressupost Municipal 189.780,35 € 

Fundació Hospital Sant Jaume i 
Santa Magdalena  

OE1 
 

Pressupost Municipal  25.000,00 € 

Diputació de Barcelona 114.400,11 € 

Salesians Sant Jordi  OE1 
 

Pressupost Municipal 17.074,43 € 

Consell Comarcal del Maresme  OE1 
 

Pressupost Municipal 157.271,19 € 

Càritas Interparroquial de Mataró  OE1 
 

Pressupost Municipal 10.000,00 € 

Centre de Formació i Prevenció  OE1 
 

Pressupost Municipal 77.410,90 € 

Centre de Sords de Mataró i el 
Maresme  

OE1 Pressupost Municipal 1.000,00 € 

Fundació Sant Joaquim OE1 Pressupost Municipal 68.770,74 € 

Fundació Privada el Maresme OE1 
 

Pressupost Municipal 86.203,41 € 

JOVENTUT    
Associació de veïns de Cirera OE1 

OE3 
OE5 

Pressupost Municipal 2.500,00 € 

Associació Esplai Rabadà OE1 
OE3 
OE5 

Pressupost Municipal 13.594,00 € 
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Fundació Carta de la Pau OE1 
OE3 
OE5 

Pressupost Municipal 6.000,00 € 

IGUALTAT    
Associació de veïns de Rocafonda OE1 

OE3 
OE5 

Pressupost Municipal 1.500,00 € 

Associació de veïns del Pla d’en 
boet 

OE1 
OE3 
OE5 

Pressupost Municipal 800,00 € 

Associació de veïns de Cerdanyola OE1 
OE3 
OE5 

Pressupost Municipal 800,00 € 

Associació Mataró LGTBI OE1 
OE3 
OE5 

Pressupost Municipal 1.000,00 € 

Càritas Interparroquial de Mataró OE1 
OE3 
OE5 

Pressupost Municipal 3.259,50 € 

Dones Reporteres OE1 
OE3 
OE5 

Pressupost Municipal 500,00 € 

GENT GRAN    
Amics de la gent gran OE1 

OE3 
Pressupost Municipal 6.000,00 € 

DIVERSITAT CIUTADANA    
Càritas Interparroquial de Mataró OE1 

OE3 
OE5 

Pressupost Municipal 27.000,00 € 

Consorci per la Normalització 
Lingüística 

OE1 
OE3 
OE5 

Pressupost Municipal 10.000,00 € 
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Creu Roja OE1 
OE3 
OE5 

Pressupost Municipal 10.000,00 € 

Moviment Educatiu del Maresme 
(MEM) 

OE1 
OE3 
OE5 

Pressupost Municipal 10.000,00 € 

Salesians Sant Jordi  OE1 
OE3 
OE5 

Pressupost Municipal 25.000,00 € 

Fundació Privada Grup Tercer Món 
Mataró 

OE1 
OE3 
OE5 

Pressupost Municipal 10.500,00 € 

Associació Wilaia OE1 
OE3 
OE5 

Pressupost Municipal 2.530,00 € 

Associació Punt de referència OE1 
OE3 
OE5 

Pressupost Municipal 4.000,00 € 

PARTICIPACIÓ    
Associació de veïns Camí de la 
Serra 

OE3 Pressupost Municipal 1.075,06 € 

Associació de veïns Cerdanyola OE3 Pressupost Municipal 1.220,75 € 

Associació de veïns Cirera OE3 Pressupost Municipal 2.464,04 € 

Associació de veïns el Palau OE3 Pressupost Municipal 1.083,15 € 

Associació de veïns i veïnes del 
Pati de Can Marchal i entorn 

OE3 Pressupost Municipal 327,53 €  

Associació de veïns la Llàntia OE3 Pressupost Municipal 3.900,00 € 

Associació de veïns les Santes 
Escorxador 

OE3 Pressupost Municipal 1.126,15 € 

Associació de veïns l’Havana i 
Rodalies 

OE3 Pressupost Municipal 1.343,07 € 

Associació de veïns Mataró Centre OE3 Pressupost Municipal 1.429,78 € 
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Associació de veïns Molins Torner 
Primer de Maig 

OE3 Pressupost Municipal 1.614,12 € 

Associació de veïns Peramàs 
Esmandies (casal barri) 

OE3 Pressupost Municipal 8.007,04 € 

Associació de veïns Peramàs 
Esmandies 

OE3 Pressupost Municipal 2.012,32 € 

Associació de veïns Pla d’en Boet OE3 Pressupost Municipal 1.597,83 € 

Associació de veïns Rocafonda, 
l’Esperança Ciutat Jardí 

OE3 Pressupost Municipal 2.333,85 € 

Associació de veïns Via Europa 
Nou Parc Central 

OE3 Pressupost Municipal 1.186,40 € 

Associació de veïns Vista Alegre OE3 Pressupost Municipal 1.141,09 € 

Associació de Voluntaris per al 
Futur 

OE3 Pressupost Municipal 1.710,91 € 

Associació cultural de Cerdanyola OE3 Pressupost Municipal 500,00 € 

ENSENYAMENT    
Associació per a la Promoció de 
l’espectacle infantil i juvenil a 
Mataró- Fundació Xarxa 

OE4 Pressupost Municipal 1.500,00 € 

Moviment Educatiu del Maresme OE4 Pressupost Municipal 10.370,00 € 

AMPA Escola Josep Montserrat OE4 Pressupost Municipal 25.669,00 € 

AMPA Institut Escola Mar 
Mediterrània 

OE4 Pressupost Municipal 15.790,00 € 

Associació Esplai Rabadà OE4 Pressupost Municipal 4.280,00 € 

Associació Tu També OE4 Pressupost Municipal 6.420,00 € 

Fundació Privada Barcelona 
Formació Professional 

OE4 Pressupost Municipal 7.000,00 € 

AMPA Escola Germanes Bertomeu OE4 Pressupost Municipal 12.000,00 € 

AMPA Escola Rocafonda OE4 Pressupost Municipal 48.000,00 € 

AMPA Escola Josep Manuel 
Peramàs 

OE4 Pressupost Municipal 16.000,00 € 

CULTURA    
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Agrupació Científico Excursionista OE4 Pressupost Municipal 3.500,00 € 

Armats de Mataró OE4 Pressupost Municipal 810,00 € 

Associació Cultural i15 OE4 Pressupost Municipal 8.109,00 € 

Associació Cultural Helena Jubany 
i Lorente 

OE4 Pressupost Municipal 
2.500,00 € 

Associació de veïns de Cerdanyola OE4 Pressupost Municipal 8.006,36 € 

Associació de veïns de Cirera OE4 Pressupost Municipal 14.373,50 € 

Associació de veïns de la Llàntia OE4 Pressupost Municipal 3.073,73 € 

Associació de veïns de Les Santes 
- Escorxador 

OE4 Pressupost Municipal 
1.585,00 € 

Associació de veïns de l'Havana i 
Rodalies 

OE4 Pressupost Municipal 
1.800,00 € 

Associació de veïns de Mataró - 
Centre 

OE4 Pressupost Municipal 
6.114,11 € 

Associació de veïns de Peramàs - 
Esmandies 

OE4 Pressupost Municipal 
3.984,54 € 

Associació de veïns de Rocafonda 
- l'Esperança - Ciutat Jardí 

OE4 Pressupost Municipal 
6.040,10 € 

Associació de veïns de Via Europa 
- Nou Parc Central 

OE4 Pressupost Municipal 
 4.368,10 € 

Associació de veïns de Vista 
Alegre 

OE4 Pressupost Municipal 
4.775,18 € 

Associació de veïns del Palau OE4 Pressupost Municipal 2.255,00 € 

Associació de veïns del Pati de 
Can Marchal 

OE4 Pressupost Municipal 
680,00 € 

Associació de veïns del Pla d'en 
Boet 

OE4 Pressupost Municipal 
 2.924,10 € 

Associació de veïnsde Molins - 
Torner 1er de maig 

OE4 Pressupost Municipal 
5.612,13 € 

Associació promoció per 
l'espectacle infantil i juvenil - 
Fundació La Xarxa 

OE4 Pressupost Municipal 

5.030,00 € 
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Associació Sant Lluc per l'Art 
Mataró 

OE4 Pressupost Municipal 
13.325,00 € 

Associació Ventura Ametller OE4 Pressupost Municipal 3.000,00 € 

Centre Catòlic OE4 Pressupost Municipal 21.733,10 € 

Colla Castellera Capgrossos de 
Mataró 

OE4 Pressupost Municipal 
17.256,75 € 

Comissió Cultural Recreativa 
Ermita St. Simó 

OE4 Pressupost Municipal 
2.550,00 € 

Comissió de Setmana Santa OE4 Pressupost Municipal 3.000,00 € 

Federació d'Entitats Sardanistes i 
Dansa Tradicional Catalana de 
Mataró 

OE4 Pressupost Municipal 

8.300,00 € 

Foment Mataroní (activitats) OE4 Pressupost Municipal 14.000,00 € 

Museu Arxiu Santa Maria OE4 Pressupost Municipal 9.281,00 € 

Visual Sonora, SCCL (Casa de la 
Música ) 

OE4 Pressupost Municipal 
55.000,00 € 

Fundació Iluro Fundació Privada 
Especial 

OE4 Pressupost Municipal 
14.550,00 € 

Consorci Transversal Xarxa 
d’activitats culturals 

OE4 Pressupost Municipal 
9.290,00 € 

Consorci Mercat de les Flors OE4 Pressupost Municipal 1.700,00 € 

Consorci promoció turística Costa 
del Maresme 

OE4 Pressupost Municipal 
9.300,00 € 

ESPORTS    
AE Volta Ciclista Catalunya OE4 Pressupost Municipal 31.000,00 € 

Agrupació Científico-excurcionista 
de Mataró 

OE4 Pressupost Municipal 
1.200,00 € 

Agrupación Deportiva La Llàntia OE4 Pressupost Municipal 5.000,00 € 

AMPA del Col·legi Públic Les 
Aigües 

OE4 Pressupost Municipal 
1.000,00 € 

Associació de Lleure i Cultura 
Enlleura't 

OE4 Pressupost Municipal 
2.500,00 € 
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Associació Esportiva i de lleure 
Cerdanyola 

OE4 Pressupost Municipal 
18.000,00 € 

AE de Vela Accessible i Vela per a 
tothom i Mediterrània 

OE4 Pressupost Municipal 
9.000,00 € 

Centre Natació Mataró OE4 Pressupost Municipal 25.000,00 € 

Club BMX Mataró OE4 Pressupost Municipal 4.000,00 € 

Club Esportiu FEM Esport Mataró OE4 Pressupost Municipal 5.500,00 € 

Club Esportiu Mataró - Escola de 
Futbol 

OE4 Pressupost Municipal 
5.000,00 € 

Club Esportiu Pla d'en Boet OE4 Pressupost Municipal 5.000,00 € 

Club Futbol Rocafonda OE4 Pressupost Municipal 5.000,00 € 

Iluro Hoquei Club OE4 Pressupost Municipal 5.000,00 € 

Juventus A.C. OE4 Pressupost Municipal 5.000,00 € 

Unión Deportiva Cirera OE4 Pressupost Municipal 15.600,00 € 

Centre Natació Mataró (Copa 
Europea waterpolo femení) 

OE4 Pressupost Municipal 
15.000,00 € 

Unión Deportiva Molinos OE4 Pressupost Municipal 5.000,00 € 

Associació de Clubs de Futbol de 
Mataró 

OE4 Pressupost Municipal 3.000,00 € 

ÀREA 
D’ADMINISTRACIÓ 

GENERAL 
ENTITAT OBJECTIUS FONT FINANÇAMENT 

COST PREVIST 
ANUAL 

 Consorci Sanitari del Maresme  Pressupost Municipal 113.000,00 € 

Fundació Privada Iluro  Pressupost Municipal 39.415,35 € 

Consell Comarcal del Maresme  Pressupost Municipal 53.000,00 € 

ÀREA DE 
DESENVOLUPAMENT 

URBÀ I ECONÒMIC 
ENTITAT OBJECTIUS FONT FINANÇAMENT 

COST PREVIST 
ANUAL 

 PROMOCIÓ ECONÒMICA    
Associació Mercat Plaça Gran i  
Casc Antic  

OE2 Pressupost Municipal 500,00 € 
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Associació de venedors del mercat 
de la Pl. Cuba 

OE2 Pressupost Municipal 5.662,25 € 

CCOO OE2 
OE5 

Pressupost Municipal 8.332,53 € 

Centre Catòlic de Mataró Asoc. OE2 Pressupost Municipal 1.940,00 € 

Associació de Veïns de 
Cerdanyola 

OE2 Pressupost Municipal 500,00 € 

Comissió de Setmana Santa de 
Mataró 

OE2 Pressupost Municipal 1.940,00 € 

Gremi d’Hosteleria i Turisme de 
Mataró i el Maresme 

OE2 Pressupost Municipal 3.000,00 € 

Fundació Priv. Seira per a la Innov. 
i Projec. del Cooperativisme 

OE2 Pressupost Municipal 10.000,00 € 

Fundació Tecnocampus Mataró 
Maresme (Hackaton) 

OE2 Pressupost Municipal 3.000,00 € 

Consell Comarcal del Maresme-
Ruta Guerra Civil 

OE2 Pressupost Municipal 15.751,00  € 

Hermandad Ntra. Sra. Rocío 
Divina Pastora 

OE2 Pressupost Municipal 1.500,00 € 

UGT OE2 Pressupost Municipal 8.332,53 € 

Assoc. Promoció Negoci Empresa 
Mataró 

OE2 Pressupost Municipal 45.058,53 € 

Fundació Tecnocampus Mataró 
Maresme 

OE2 Finançament Diputació 50.662,20 € 

 URBANISME I PATRIMONI    

 Associació d'Hortolans del Bon 
Recés 

OE2 
OE3 

Pressupost Municipal 500,00 € 

 Associació de Propietaris del 
Montnegre i el Corredor 

OE2 
OE3 

Pressupost Municipal 9.870,00 € 

 Associació Agrícola 5 Sènies, 
Mata, Valldeix 

OE2 
OE3 

Pressupost Municipal 30.000,00 € 

ÀREA DE QUALITAT ENTITAT OBJECTIUS FONT FINANÇAMENT COST PREVIST 

http://15.0.2.239/
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URBANA ANUAL 

 
 
 
 

DIRECCIÓ DE SEGURETAT, 
CIVISME I CONVIVÈNCIA 

   

Agrupació de Defensa Forestal  
Serra Marina 

OE 5 
OE6 

Pressupost Municipal 2.950,00 € 

Creu Roja OE5 
OE6 

Pressupost Municipal 2.000,00 € 

Creu Roja OE5 
OE6 

Pressupost Municipal 55.000,00 € 

DIRECCIÓ DE TRANSICIÓ 
ECOLÒGICA, 
SOSTENIBILITAT I ESPAI 
PÚBLIC 

   

Societat de Pesca i Activitats 
Subaquàtiques (SPAS) 

OE6 Pressupost Municipal 7.000,00 € 

Associació Posidònia 2021 OE6 Pressupost Municipal 2.500,00 € 

 Fundació Fòrum Ambiental OE6 Pressupost Municipal 90.170,00 € 

ÀREA DE 
PRESIDÈNCIA I 
ESTRATÈGIA 

ENTITAT OBJECTIUS FONT FINANÇAMENT 
COST PREVIST 

ANUAL 

 ESTRATÈGIA I 
GOVERNANÇA 

   

Mataró Sense Fils OE1 Pressupost Municipal 15.000,00 € 

Xarxa Perfil de Ciutat OE7 Pressupost Municipal 600,00 € 

TecnoCampus (Gavius) OE1 Programa Europeu UIA 
(Urban Innovative 
Actions) 

32.934,00 € 

 

http://15.0.0.0/
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ÁREA DE SERVEIS A LA 
CIUTADANIA 

ENTITAT OBJECTIUS FONT FINANÇAMENT 
COST PREVIST 

ANUAL 

 BENESTAR SOCIAL    

Prestacions Econòmiques 
d'Urgència Social 

OE1 Pressupost Municipal 168.480,14 € 

ENSENYAMENT    

Ajuts alumnes per 
transport escolar 

OE4 Pressupost Municipal 6.114,00 € 

Ajuts individualitzats 
alumnes escoles bressol  

OE4 Pressupost Municipal 148.000,00 € 

Ajuts menjadors escolars 
(Ajuntament de Mataró) 

OE4 Pressupost Municipal 45.000,00 € 

CULTURA    

Mostra Literària del 
Maresme 
 

OE2OE3OE4 
OE7 
 

Pressupost Municipal 
 

1.500,00 € 

Premi Microteatre 

OE2 
OE3 
OE4 
OE7 

Pressupost Municipal 600,00 € 

Premis Rua de 
Carnestoltes  

OE2 
OE3 
OE4 
OE7 

Pressupost Municipal 2.500,00 € 

Premi Mercat del Film 

OE2 
OE3 
OE4 
OE7 

Pressupost Municipal 500,00 € 

Premi creació audiovisual 
OE2 
OE3 

Pressupost Municipal 1.500,00 € 
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OE4 
OE7 

ESPORTS    

Concurs fotogràfic 
Instagram 

OE4 
OE7 

Pressupost Municipal 1.000,00 € 

ÁREA DE 
DESENVOLUPAMENT 

URBÀ I ECONÒMIC 
ENTITAT OBJECTIUS FONT FINANÇAMENT 

COST PREVIST 
ANUAL 

 PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

   

Associació Pacte 
Industrial de la Regió 
Metropolitana 

OE2 Pressupost Municipal 6.298,61 € 

Consorci de Promoció 
Turística Costa del 
Maresme 

OE2 Pressupost Municipal 11.097,25 € 

Xarxa de Municipis 
d'Economia Social i 
Solidària 

OE2 Pressupost Municipal 1.500,00 € 

Premis Més Mataró-
Empresa-Societat a les 
millors iniciatives de 
responsabilitat social (RS) 
en el sector empresarial 

OE2 
OE7 

Pressupost Municipal 6.000,00 € 

Beques i incentius 
programes d'inserció 

OE2 Finançament (Diputació) 7.500,00 € 

ÁREA DE PRESIDÈNCIA I 
ESTRATÈGIA MATARÓ 

ENTITAT OBJECTIUS FONT FINANÇAMENT 
COST PREVIST 

ANUAL 

 ESTRATÈGIA I 
GOVERNANÇA 

   

Premis FEM Mataró  
 

OE7 Pressupost Municipal 30.000,00 € 
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