
 

 

 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Massanassa 
 
 
 
 

 
Pla estratègic de subvencions 2021-2023 

 
 
 

Juny 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovat en Ple el 25 de juny de 2020 
  
 
 
 



Pla estratègic de subvencions per als exercicis 2021-2023 

 
 

ALC-040-2006-va Ajuntament de Massanassa 2 

 

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
ARTICLE 1. NATURALESA JURÍDICA 

 
Segons estableix l'article 8 de la Llei general de subvencions, les administracions 
públiques amb caràcter previ a l'establiment de subvencions, hauran de concretar 
en un pla estratègic els objectius i efectes que es pretenen, el termini per a la 
seua consecució, els costos previsibles i les seues fonts de finançament, 
supeditant-se en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. 
Els plans estratègics es configuren com un instrument de planificació de les 
polítiques públiques per al foment d'activitats d'utilitat pública o interès social o 
de promoció d'una finalitat pública. 
 
 

ARTICLE 2. OBJECTE DEL PLA I ÀMBIT TEMPORAL 
 
Excepte modificació sobre aquest tema, l'establiment de subvencions per 
l'Ajuntament de Massanassa durant el període 2021-2023, s'ajustarà al que es 
preveu en el present Pla.  
 

 
ARTICLE 3.CARÀCTER PROGRAMÀTIC DEL PLA 

 
El Pla té caràcter programàtic i el seu contingut no crea drets ni obligacions; la 
seua efectivitat quedarà condicionada a la posada en pràctica de les diferents 
línies de subvenció. 
L'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la 
inclusió de les consignacions corresponents en els Pressupostos municipals de cada 
any i l'aprovació de les convocatòries que continguen les bases específiques de la 
seua concessió. 
 
 

ARTICLE 4. OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA 
 
L'aprovació de les bases i convocatòries de les diferents línies de subvenció, així 
com de les disponibilitats pressupostàries s'acomodaran a cada moment al 
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
d'acord amb el que es disposa en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
 

CAPÍTOL II.- ANÀLISI DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ 
 
ARTICLE 5.  DIAGNÒSTIC DE L'ORGANITZACIÓ 

 
1.-Febleses 
Ens trobem amb un entorn amb un escàs ús d'eines informàtiques en matèria de 
subvencions, sent convenient l'estandardització i desenvolupament de canals de 
comunicació electrònica, així com la formació del teixit associatiu en l'ús de 
mitjans electrònic per a tots els procediments relacionats amb la gestió de 
subvencions. 
L'ajuntament ha de revisar els models normalitzats de sol·licitud de subvencions 
existents en les diferents convocatòries i aprovar un model general de compte 
justificatiu amb aportació de justificant de despeses. 
Actualment, en matèria de despesa l'ajuntament està condicionat per un Pla 
Econòmic Financer que limitarà les possibilitats de creixement de despesa pública. 
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2.- Fortaleses 
Alt grau d'implicació dels departaments en l'elaboració del document i forta 
motivació del personal municipal per a la seua implementació. 
 
3.- Amenaces 
S'espera un increment de demanda d'ajudes d'emergència social, com a 
conseqüència de les bosses de pobresa generades per la crisi econòmica derivada 
del COVID19. 
L'actual normativa -Llei orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera i unes altres-amb magnituds com la Regla de la Despesa, o les 
restriccions a la nomenament de personal al servei de l'Administració Pública 
imposen límits d'actuació que afecten de manera directa a la política 
subvencional. 
En moltes ocasions, el canvi de les juntes directives de les associacions, dificulta 
la transmissió de coneixements en relació als requeriments exigits en la tramitació 
de subvencions municipals, amb les consegüents manques administratives que això 
comporta, requerint l'esmena de la documentació presentada, amb el consegüent 
retard en la concessió, i en el pagament d'aquestes 
 
4.- Oportunitats 
Els destinataris de les subvencions han anat perfeccionant en els últims anys, la 
correcta tramitació i presentació de documentació, adaptant-se progressivament 
als requeriments de la Llei General de Subvencions. 
S'ha observat una especial receptivitat a aquests requeriments per part d'entitats 
esportives, socials i culturals que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit 
territorial de l'ajuntament. 
 
 

ARTICLE 6. OBJECTIUS ESTRATÈGICS GENERALS 
 

1. Impulsar i fomentar activitats d'utilitat pública o interès social, incentivant la 
creació de xarxes associatives i de participació dels ciutadans en l'actuació 
municipal, a través de la promoció i foment de:  

 Estratègies de sensibilització respecte als interessos i diferents grups de 
població. 

 La integració social i la no discriminació. 
 Els principis d'igualtat i de solidaritat. 
 Els valors en l'exercici de l'activitat esportiva, de l'oci i del temps lliure. 
 Les manifestacions culturals, en tots els àmbits. 

 
2.- Millorar i racionalitzar la gestió municipal de les subvencions amb la valoració 
dels aspectes de transversalitat, eficàcia i eficiència en la gestió de les diferents 
línies d'ajudes.  
 
3.- Impulsar la simplificació administrativa i la transparència, amb la incorporació 
progressiva de la tramitació electrònica de les mateixes i l'estandardització de 
models i formularis.  
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CAPÍTOL III.- LÍNIES DE SUBVENCIÓ 
 
ARTICLE 7. LÍNIES D'ACTUACIÓ. DEFINICIÓ 

 
Línia 1: Foment de l'activitat associativa i la participació ciutadana. 
Activitats dirigides al foment i promoció de: la cultura, la música, l'esport, 
l'educació i les seues activitats complementàries, els festejos patronals o populars, 
la joventut, la promoció de la dona i la igualtat entre sexes, l'ocupació del temps 
lliure, el turisme i aquelles altres que realitzen les associacions de veïns per a la 
defensa dels seus interessos. 
 
Línia 2: Foment dels interessos econòmics de la localitat que contribuïsquen a la 
consolidació i la creació d'ocupació. 
Activitats dirigides al foment de l'ocupació, del treball autònom i de comerç local.  
 
Línia 3: Acció social i suport familiar. 
Activitats dirigides al foment de l'acció social i al foment de la natalitat. 
 
Línia 4: Ajudes a l'accessibilitat d'habitatges. 
Prestacions Econòmiques per a Supressió de Barreres Arquitectòniques per a 
persones d'edat avançada o mobilitat reduïda. 
 
Línia 5: Medi ambient i sostenibilitat. 
Ajudes destinades a associacions i entitats sense ànim de lucre per a la millora del 
medi ambient, la reducció de contaminació i la protecció del medi natural. 
 
Seran subvencionables les activitats referides que es realitzen en el terme 
municipal de Massanassa i, quan així ho prevegen les respectives convocatòries, 
també aquelles activitats de caràcter cultural que no es realitzen en el terme 
municipal però que tinguen com a fi promoure i donar a conèixer les tradicions, 
usos i costums de Massanassa,  i aquelles altres de caràcter educatiu i d'ocupació 
del temps lliure per als ciutadans de Massanassa. 
 
 

ARTICLE 8. INDICADORS DE SEGUIMENT 
 
Per a poder realitzar el  seguiment anual del present pla estratègic es contemplen 
dos tipus d'indicadors: 
 
Globals: mesuren aspectes comuns i per tant seran vàlids per a totes les línies de 
subvenció contemplades. 
 
Percentatge de la total despesa executada enfront del pressupostat per línia 
d'actuació. 
Nombre de subvencions concedides/any 
 
Específics: Es defineixen per a cadascuna de les línies d'actuació establides en 
l'article següent, en la fitxa de desglossament per a cadascuna de les línies de 
subvenció, sense que en cap cas aquesta relació siga una llista tancada i sense 
perjudici que es puguen adoptar uns altres que permeten una millor valoració del 
grau de consecució dels objectius. .  
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ARTICLE 9. LÍNIES D'ACTUACIÓ. DESGLOSSAMENT 
 

 
LÍNIA 1: Foment de l'activitat associativa i la participació ciutadana. 
 
Objectiu estratègic  
Fomentar la participació dels veïns en activitats que impulsen, complementen o 
desenvolupen les actuacions municipals de caràcter educatiu cultural, esportiu, 
d'igualtat, etc, com a resposta a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de 
Massanassa; així com promoure la iniciativa social sense ànim de lucre i el 
desenvolupament de les associacions de la ciutat, facilitant la la seua progressiva 
consolidació i la participació dels veïns i veïnes en elles. 
 
Objectius específics: 

 Donar suport a la realització d'activitats de les associacions existents a 
Massanassa, dirigides al foment i promoció de la cultura, la música, 
l'esport, l'educació i les seues activitats complementàries, els festejos 
patronals o populars, la joventut, la promoció de la dona i la igualtat entre 
sexes, l'ocupació del temps lliure i el turisme. 

 Donar suport a el manteniment i el funcionament de les associacions 
veïnals per a la representació i defensa dels interessos generals o 
sectorials, com a via de la participació ciutadana. 

 Col·laborar amb l'esport d'elit i fomentar la promoció de l'esport federat 
de les entitats esportives de base 

 Promoure les manifestacions culturals i les tradicions, usos i costums de 
Massanassa. 

 
Indicadors específics:  

 Nombre d'entitats subvencionades / Nombre d'associacions existents. 
 Nombre de participants / premiats. 
 Nombre de sol·licituds / concessions. 
 Crèdit de la convocatòria / núm. de sol·licituds. 
 Import mitjà de la subvenció per associat. 
 Percentatge de l'ajuda sobre el total pressupost de l'associació. 
 Nombre d'escolars que participen en cada programa. 
 Nombre de participacions de l'entitat en els esdeveniments culturals o 

festejos del municipi. 
 
Termini d'execució:  
Convocatòries anuals. Seran subvencionables a l'activitats realitzades durant l'any 
de la seua petició, i aquelles altres que es regisquen per temporades, calendaris 
oficials o cursos escolars i així s'establisca en les seues respectives convocatòries. 
 
Fuentes de finançament: 
El pressupost municipal, d'acord amb les aplicacions pressupostàries arreplegades 
per a cada anualitat. 
 
Costos previsibles: 
Els costos previstos per a l'exercici seran, fins al màxim de les disponibilitats 
pressupostàries destinades recollides en el Pressupost que s'aprove. 
Els imports consignats es determinaran atenent circumstàncies objectives com: 

 Nombre de socis. 
 Nombre d'alumnes, per a les escoles esportives i els centres educatius. 
 Categoria de les competicions en les quals participa, en el cas d'entitats 

esportives.  
 Esdeveniments, competicions o jornades organitzades. 
 Nombre de participacions en esdeveniments culturals o festejos del 

municipi. 
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 Percentatge que representa el finançament de l'ajuntament, respecte del 
total del pressupost de l'entitat, sense que en cap cas podrà excedir el 50% 
del total del pressupost. 

 
Així mateix, de manera excepcional, quan la singularitat de l'activitat ho 
justifique, es podrà valorar, la rellevància de la mateixa en la conservació de les 
tradicions populars. 
 
Pla d'actuació:  
El pla d'actuació es realitzarà mitjançant: 

 l'aprovació dels pressupostos municipals 
 els convenis de col·laboració que puguen signar-se per a regular 

l'atorgament de subvencions nominatives d'import superior a 3.000 € 
 les convocatòries anuals per a les subvencions en règim de concurrència 

competitiva i els premis educatius i culturals.  
 
Procediment de concessió: 
El procediment de concessió es realitzarà en general per concurrència 
competitiva, i directa per a les entitats que figuren nominativament en el 
pressupost, per raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari. 
 
 
 
LÍNIA 2: Foment dels interessos econòmics de la localitat que contribuïsquen a 
la consolidació i la creació d'ocupació. 
 
Objectiu estratègic: 
Foment de l'ocupació, del treball autònom i de comerç local.  
 
Objectius específics: 

 Fomentar la contractació de persones desocupades o pertanyents a 
col·lectius en situació de vulnerabilitat. 

 Fomentar la iniciativa comercial, el suport a persones emprenedores i 
l'establiment com a treballador autònom. 

 Reactivar i modernitzar el comerç local i l'oferta de serveis en el municipi. 
 Ajudes a autònoms i PIMES derivades de situacions d'urgència, excepcionals 

o crisis sanitàries greus. 
 
Indicadors específics: 

 Nombre d'ocupacions subvencionades any. 
 Nombre de noves altes d'autònoms any 
 Nombre de sol·licituds / nombre d'ajudes concedides. 

 
Termini d'execució:  
Convocatòries anuals. 
 
Fuentes de finançament: 
El pressupost municipal, d'acord amb les aplicacions pressupostàries arreplegades 
per a cada anualitat. 
 
Costos previsibles: 
Els costos previstos per a l'exercici seran, fins al màxim de les disponibilitats 
pressupostàries destinades recollides en el Pressupost que s'aprove. 
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Pla d'actuació:  
El pla d'actuació es realitzarà mitjançant l'elaboració de les corresponents 
convocatòries anuals per a les subvencions en règim de concurrència competitiva i 
els premis. 
 
Procediment de concessió: 
El procediment de concessió es realitzarà en general per concurrència 
competitiva. 
 
 
LÍNIA 3: Acció social i suport familiar. 
 
Objectiu estratègic: 
Activitats dirigides al foment de l'acció social i al foment de la natalitat. 
 
Objectius específics: 

 Ajudes a famílies i col·lectius desfavorits econòmicament, ajudes d'urgent 
necessitat per a persones amb greus problemes específics que afecten la 
seua autonomia personal, social i econòmica, i ajudes per a la prevenció 
de situacions de risc o d'exclusió social. 

 Ajudes per al suport familiar tendents a reduir l'impacte econòmic de les  
despeses suportades per les activitats educatives o accessòries a aquestes. 

 Ajudes per al foment de la natalitat. 
 Ajudes a famílies derivades de situacions d'urgència, excepcionals o crisis 

sanitàries greus. 
 
Indicadors específics: 

 Nombre de famílies i d'usuaris beneficiaris per cada programes 
 Import de les ajudes per programa / núm. de beneficiaris per programa 
 Nombre de menors beneficiaris / núm. de menors del municipi 
 Nombre de beneficiaris / Nombre d'escolars del municipi. 
 Nombre de beneficiaris / Menors nascuts en l'exercici. 

 
Termini d'execució:  
Convocatòries anuals. Seran subvencionables a l'activitats realitzades durant l'any 
de la seua petició, i aquelles altres que es regisquen per cursos escolars i així 
s'establisca en les seues respectives convocatòries. 
 
Fuentes de finançament: 
El pressupost municipal, d'acord amb les aplicacions pressupostàries arreplegades 
per a cada anualitat. 
 
Costos previsibles: 
Els costos previstos per a l'exercici seran, fins al màxim de les disponibilitats 
pressupostàries destinades recollides en el Pressupost que s'aprove. 
 
Pla d'actuació:  
El pla d'actuació es realitzarà mitjançant l'elaboració de les corresponents 
convocatòries anuals per a les subvencions en règim de concurrència competitiva i 
les que es concedisquen de forma directa a l'empara de l'article 22.2.c de la llei 
general de subvencions. 
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Procediment de concessió: 
El procediment de concessió es realitzarà en general per concurrència competitiva 
i amb caràcter excepcional el de concessió directa per a aquelles altres 
subvencions en què s'acrediten raons d'interès públic, social, econòmic o 
humanitari, o unes altres degudament justificades que dificulten la seua 
convocatòria pública. 
 
 
LÍNIA 4: Ajudes a l'accessibilitat d'habitatges. 
 
Objectiu estratègic: 
Activitats dirigides a la Supressió de Barreres Arquitectòniques per a persones 
d'edat avançada o mobilitat reduïda. 
 
Objectius específics: 

 Activitats dirigides a la instal·lació d'ascensors i salva escales instal·lació 
d'ascensors en edificis d'habitatges plurifamiliars. 

 Ajudes la realització d'obres d'adequació de l'accessibilitat per a persones 
amb mobilitat reduïda. 

 
Indicadors específics: 

 Import de les obres escomeses  
 Nombre de veïns beneficiats per l'ajuda concedida. 
 Subvenció concedida/Cost de l'obra executada 
 Nombre de barreres arquitectòniques eliminades per tipologia. 

 
Termini d'execució:  
Convocatòries anuals. 
 
Fuentes de finançament: 
El pressupost municipal, d'acord amb les aplicacions pressupostàries arreplegades 
per a cada anualitat. 
 
Costos previsibles: 
Els costos previstos per a l'exercici seran, fins al màxim de les disponibilitats 
pressupostàries destinades recollides en el Pressupost que s'aprove. 
 
Pla d'actuació:  
El pla d'actuació es realitzarà mitjançant l'elaboració de les corresponents 
convocatòries anuals per a les subvencions en règim de concurrència competitiva. 
 
Procediment de concessió: 
El procediment de concessió es realitzarà en general per concurrència competitiva 
i amb caràcter excepcional el de concessió directa per a aquelles altres 
subvencions en què s'acrediten raons d'interès públic, social, econòmic o 
humanitari, o unes altres degudament justificades que dificulten la seua 
convocatòria pública. 
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LÍNIA 5: Medi ambient i sostenibilitat.  
 
Objectiu estratègic: 
Ajudes destinades a associacions i entitats sense ànim de lucre per a la millora del 
medi ambient, la reducció de contaminació, inclosa la contaminació acústica i la 
protecció del medi natural. 
 
Objectius específics: 

 Reduir la contaminació acústica i millorar la convivència ciutadana i el 
civisme, mitjançant el foment d'execució d'obres d'insonorització en locals 
culturals. 

 Donar suport a les entitats de protecció animal. 
 
Indicadors específics 
 

 núm. de sol·licituds  /Nombre de locals d'associacions existents 
 Nombre d'actuacions subvencionades. 
 Subvenció concedida/Cost de l'obra executada 

 
Termini d'execució:  
Convocatòries anuals. 
 
Fuentes de finançament: 
El pressupost municipal, d'acord amb les aplicacions pressupostàries arreplegades 
per a cada anualitat. 
 
Costos previsibles: 
Els costos previstos per a l'exercici seran, fins al màxim de les disponibilitats 
pressupostàries destinades recollides en el Pressupost que s'aprove. 
 
Pla d'actuació:  
El pla d'actuació es realitzarà mitjançant l'elaboració de les corresponents 
convocatòries anuals per a les subvencions en règim de concurrència competitiva. 
 
Procediment de concessió: 
El procediment de concessió es realitzarà en general per concurrència competitiva 
 
 

CAPÍTOL IV  CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA 
 
ARTICLE 10. CONTROL DEL COMPLIMENT 

 
El control i seguiment del present Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament 
de Massanassa es realitzarà de forma anual, en dos aspectes: 
 

 Control econòmic -financer de les subvencions concedides:  
Estarà encomanat a la Intervenció de l'Ajuntament de Massanassa i es 
realitzarà en les condicions arreplegades en la legislació vigent i amb els 
procediments que per part de la Intervenció es determinen. 
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 Control i seguiment del Pla 
Per l'Alcaldia Presidència s'efectuarà el control anual del compliment del 
present Pla durant el seu període de vigència a fi de: 
 

- Analitzar la conveniència de modificar o actualitzar les línies de 
subvenció que pogueren haver perdut la seua vigència, o que no 
siguen eficaces per al compliment dels objectius, així com la 
inclusió de noves línies d'actuació que es consideren necessàries. 

- Actualitzar els imports de les línies d'actuació. 
 

Per a això , durant el primer quadrimestre de cada exercici, les àrees gestores 
concedents remetran una Memòria en la qual s'arreplegue: 

1.-Per a cada línia i tipus de subvenció, la Informació sobre les subvencions 
concedides en l'exercici anterior, les justificades, les renunciades i les 
reintegrades (o en procediment de reintegrament). 
2.- El grau de compliment del Pla, l'eficàcia i eficiència de l'atorgament de 
subvencions i els indicadors de compliment dels seus objectius tant generals 
com específics.  

 
ARTICLE 11. MODIFICACIÓ DEL PLA 
 

Si en atenció a circumstàncies motivades, anara necessari adoptar i incentivar 
noves línies i programes de subvenció, el present Pla Estratègic s'entendrà 
modificat automàticament.  
 
 

ARTICLE 12. TRANSPARÈNCIA 
 

Totes les subvencions concedides, en cadascuna de les seues línies estratègiques, 
programes d'ajuda i convocatòries seran publicades en la Base Nacional de 
Subvencions de conformitat amb el que s'estableix en l'article 20 de la Llei 38/2003 
General de Subvencions, amb indicació l'entitat receptora, quantia de la mateixa i 
projecte o acció a la qual va destinada.  
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ANNEX AL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 
 
Detall de desglossament subvenciones per línies d'actuació. PERÍODE 2021-2023 

 

Línia Pro. Eco. Descripció PROCEDIMENT ÀREA ANUALITAT 2021 

1 32602 480 AJUDES EDUCACIÓ ESTUDIS MITJANS I SUPERIORS CONC. COMP. EDUCACIÓ 35.000,00 

1 32602 480 CONCURSE DIA DE LA INFÀNCIA PREMI 
SERV 
SOCIALS 500,00 

1 32602 480 BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR CONC. COMP. 
SERV 
SOCIALS 40.000,00 

1 32602 480 BEQUES DE PRIMER CICLE EDUCACION INFANTIL CONC. COMP. 
SERV 
SOCIALS 40.000,00 

1 32600 470 SUBV. COLEG. S. ANDRES ACTIV. COMPLEMENTÀRIES NOMINATIVA EDUCACIÓ 10.080,00 

1 32600 480 SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ ALUMNES E.P.A. NOMINATIVA EDUCACIÓ 1.500,00 

1 32601 480 SUBVENC MATERIAL CENTRES ESCOLARS NOMINATIVA EDUCACIÓ 15.000,00 

1 32603 480 SUBV. AMPA LUIS VIVES/AUSIAS MARCH NOMINATIVA EDUCACIÓ 2.000,00 

1 32604 480 SUBVENCION AMPA IES MASSANASSA NOMINATIVA EDUCACIÓ 2.000,00 

1 32605 480 SUBVENCIÓ AMPA IES  SANT JOSE I SAN ANDRES NOMINATIVA EDUCACIÓ 2.000,00 

1 33400 480 BEQUES ESTUDIS MUSICALS CONC. COMP. CULTURA 3.400,00 

1 33210 480 BEQUES ESTUDIANTS COLABORAC. BIBLIOTECA NOMINATIVA CULTURA 600,00 

1 33401 480 SUBVENCIÓ CEMM NOMINATIVA CULTURA 18.000,00 

1 33700 480 SUBVENCIÓ LLAR JUBILADA NOMINATIVA CULTURA 1.200,00 

1 33702 480 SUBVENC. Assoc. JUVENIL MASSANASSA NOMINATIVA CULTURA 300,00 

1 33703 480 SUBVENC. Assoc. MESTRESSES DE CASA TYRIUS NOMINATIVA CULTURA 500,00 

1 33704 480 SUBVENC. Assoc. DONS PROGRESSISTES NOMINATIVA CULTURA 500,00 

1 33705 480 SUBVENC. CONVENI Soc. LA TERRETA NOMINATIVA CULTURA 500,00 

1 33706 480 SUBVENC. MASSANASSA POBLE NOMINATIVA CULTURA 300,00 

1 33707 480 SUBVENC. JOVENTUTS MARIANNES NOMINATIVA CULTURA 300,00 

1 33710 480 SUBVENC. ALTRES ENTITATS NOMINATIVA CULTURA 1.500,00 

1 33806 480 CONCURSE TARGETES NADALENQUES PREMI CULTURA 1.500,00 
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1 33806 480 CONCURSE BALCONS IL·LUMINATS NADAL PREMI CULTURA 300,00 

1 33806 480 CONCURSE DECORACIÓ APARADORS NADAL PREMI CULTURA 300,00 

1 33806 480 CONCURSE PESEBRES NADAL PREMI CULTURA 700,00 

1 33806 480 CONCURSE LA TERRETA PREMI CULTURA 500,00 

1 33806 480 CONCURS CALBALGATA DE SANT JOAN PREMI CULTURA 5.000,00 

1 33800 480 SUBVENC. FALLES NOMINATIVA CULTURA 6.412,00 

1 33801 480 SUBVENC. Assoc. DE CAMPANERS NOMINATIVA CULTURA 300,00 

1 33802 480 SUBVENC. COFRADIAS NOMINATIVA CULTURA 1.200,00 

1 33803 480 SUBVENC. COLLA DESPERTAES NOMINATIVA CULTURA 1.200,00 

1 33804 480 SUBVENC. FILAES HABITES I CRISTIANES NOMINATIVA CULTURA 4.000,00 

1 33805 480 SUBVENC. JUNTA LOCAL FALLERA NOMINATIVA CULTURA 8.000,00 

1 33807 480 SUBVENC. ASSOCIAC A QUATRE QUARANTA NOMINATIVA CULTURA 300,00 

1 33808 480 SUBVENC. BATUCADA MASSABATUKA NOMINATIVA CULTURA 300,00 

1 34102 480 SUBVENC. ESPORTISTES D'ELIT CONC. COMP. ESPORTS 6.000,00 

1 34100 480 SUBVENCION CLUB DE TENNIS NOMINATIVA ESPORTS 1.000,00 

1 34101 480 SUBVENC. CLUB DE FUTBOL MASSANASSA NOMINATIVA ESPORTS 9.000,00 

1 34103 480 SUBVENC. C.D.B. MASSANASSA NOMINATIVA ESPORTS 45.300,00 

1 34105 480 SUBVENC. BÀSQUET NOMINATIVA ESPORTS 3.000,00 

1 34106 480 SUBVENC. COLLA EL PAROTET NOMINATIVA ESPORTS 900,00 

1 34107 480 SUBVENC. PENYA MTB NOMINATIVA ESPORTS 300,00 

1 34108 480 SUBVENC. C.F. IGUANA NOMINATIVA ESPORTS 300,00 

1 34109 480 SUBVENC. Assoc. LA PROTECTORA NOMINATIVA ESPORTS 1.200,00 

1 34110 480 SUBVENC. CLUB D'ESCACS NOMINATIVA ESPORTS 2.100,00 

1 34111 480 SUBVENC. PENYA EL CARRO NOMINATIVA ESPORTS 1.000,00 

1 34112 480 SUBVENC. SOC. DE CAÇADORS DE MASSANASSA NOMINATIVA ESPORTS 1.600,00 

1 34113 480 SUBVENC. FUTBOL VETERANS NOMINATIVA ESPORTS 300,00 

1 34114 480 SUBVENC. GIRS DANSE NOMINATIVA ESPORTS 300,00 
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1 34115 480 SUBVENC. FUTBOL SALA ATLETIC NOMINATIVA ESPORTS 16.480,00 

1 34116 480 SUBVENC. CLUB DE LLUITA NOMINATIVA ESPORTS 300,00 

2 33806 480 CONCURS MASSATAPA PREMI CULTURA 500,00 

2 24100 470 SUBVENCIONS PER A FOMENT DE L'OCUPACIÓ. CONC. COMP. AEDL 20.000,00 

2 24101 470 SUBVENC. FOMENT CONTRATACION CONC. COMP. AEDL 35.000,00 

2 23100 479 AJUDES AUTONOMOS I PIMES PER COVID19 CONC. COMP. AEDL 250.000,00 

2 43110 480 SUBVENC. ADECUACION I MODERNIZACION COMERÇOS CONC. COMP. AEDL 5.000,00 

3 23100 480 PRET EC INDIVIDUALITZADES DE SERV SOCIALS CONC. COMP. 
SERV 
SOCIALS 100.000,00 

3 23100 480 INCLUSION SOCIAL CONC. COMP. 
SERV 
SOCIALS 15.000,00 

3 23100 480 AJUDES  IBI  EN SITUACION DE NECESSITAT CONC. COMP. 
SERV 
SOCIALS 5.000,00 

3 23102 480 AJUDES EXTRAORDINÀRIES A FAMÍLIES CRISIS COVID19 CONC. COMP. 
SERV 
SOCIALS 100.000,00 

3 23201 480 AJUDES FOMENT NATALITAT CONC. COMP. 
SERV 
SOCIALS 20.000,00 

3 23101 480 SUBVENC. COOPERACIÓ SOCIAL NOMINATIVA 
SERV 
SOCIALS 12.000,00 

3 23202 480 SUBVENC. Assoc. LLIGA REUMATOLOGICA NOMINATIVA 
SERV 
SOCIALS 300,00 

3 23203 480 SUBVENC. Assoc. LUDERE AUDE NOMINATIVA 
SERV 
SOCIALS 300,00 

3 23204 480 PREMIS PROMOCIÓ SOCIAL PREMIS 
SERV 
SOCIALS 0,00 

4 15220 780 SUBVENC OBRES ACCESSIBILITAT HABITATGES CONC. COMP. URBANISME 6.000,00 

5 31100 480 SUBV. ASOCIACION COLÒNIA DE GATETS MASSANASSA NOMINATIVA POLICIA  300,00 

5 33800 780 
SUBV INSONORIZACION I ADECAUC LOCALS ASOCIAC. 
CULTURALS CONC. COMP. URBANISME 12.000,00 

      875.672,00 

 


