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Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Acció de Govern de l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 
partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials 
com als incrementats mitjançant 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 i 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. 
 

 
ÀREA: ACCIÓ DE GOVERN 

 

 
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Foment de les iniciatives i accions de prevenció 
 

 
COST PREVISIBLE 
 

3.000,00€ 

 
MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concessió directa 

PROGRAMA: CONVENI ASSOCIACIÓ GOS-K9 (135 48951) 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Promoure la solidaritat i els valors humanitaris 
en el municipi 

 
- Potenciar les accions de prevenció i 

intervenció en socors i emergències 

 

DESTINATARIS: Associació VEC K-9 Rescue, que estigui legalment constituïda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Acció de Govern de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 

partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials 

com als incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: ACCIÓ DE GOVERN 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Foment de les iniciatives i accions de prevenció 
 

COST PREVISIBLE 
 

1.500,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concessió directa 

PROGRAMA: CONVENI BOMBERS DE PIERA (136 48935) 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Promoure la solidaritat i els valors humanitaris 
en el municipi 
 

- Potenciar les accions de prevenció i 
intervenció en socors i emergències 
 

- Promoure el voluntariat 
 

- Fomentar l’esperit de cohesió dels bombers 
voluntaris de la Generalitat 
 

- Defensar el Medi Ambient 
 

- Vetllar per la integritat física de les persones i 
per la seva salut realitzant els rescats de les 
mateixes quan aquetes estiguin atrapades, 
confinades o sempre que siguin requerits 

DESTINATARIS: Associació de Bombers Voluntaris de Piera, que estigui legalment 
constituïda 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 

partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials 

com als incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: URBANISME 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Foment i suport de l’activitat social i la millora de qualitat de vida 
 

COST PREVISIBLE 
 

30.000,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concessió directa 

PROGRAMA: SUBVENCIÓ CAN FOSALBA (151 48940) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Potenciar la millora, funcionament, 
conservació i manteniment de la urbanització 
 

- Fomentar les activitats que realitza l’entitat 

DESTINATARIS: Associació de veïns de la Urbanització Can Fosalba, que estigui 
legalment constituïda 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 

partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials 

com als incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: URBANISME 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Fomentar la rehabilitació de l’edifici declarat bé cultural d’interès 
local 
 

COST PREVISIBLE 
 

15.000,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concessió directa 

PROGRAMA: CONVENI RECUPERACIÓ CASAL CATALÀ (151 48950) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Fomentar l’adequació de l’edifici 
 

- Suport tècnic per la obtenció de les 
corresponents llicències 

DESTINATARIS: Casal Català dels Hostalets de Pierola, que estigui legalment constituït 
 

 

 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 

partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials 

com als incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: MEDI AMBIENT 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Suport a les accions de manteniment forestal 
 

COST PREVISIBLE 
 

1.750,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concessió directa 

PROGRAMA: CONVENI ROQUES BLANQUES (151 46204) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Conservació forestal 
 

- Manteniment forestal del parc Natural de 
Roques Blanques 

DESTINATARIS: Agrupació de municipis 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 

partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials 

com als incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: MEDI AMBIENT 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Foment i suport en l’activitat ambiental i animal 
 

COST PREVISIBLE 
 

1.500,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concessió directa 

PROGRAMA: CONVENI ASSOCIACIÓ DEFENSA I RESCAT DE GATS (170 48962) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Divulgar i implicar als ciutadans en els valors 
ambientals propis del seu entorn 
 

- Potenciar i fomentar el desenvolupament 
sostenible local basat en el potencial del 
paisatge, la natura, els animals i la cultura 

DESTINATARIS: Associació Defensa i Rescat de Gats, que estigui legalment constituïda 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 

partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials 

com als incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: MEDI AMBIENT 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Foment i suport en l’activitat ambiental 
 

COST PREVISIBLE 
 

2.500,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concessió directa 

PROGRAMA: SUBVENCIÓ ADF (1721 48904) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Fomentar la conservació del territori, 
paisatge, fauna i flora 
 

- Vigilar, controlar i actuar immediatament en 
cas d’incendis 

 
- Promocionar la cura del territori, accions civils 

de millora de xarxes viàries rústiques per a 
afavorir els treballs d’accessibilitat a 
determinats espais rústics i naturals, tant per 
als usuaris com per als vehicles de bombers 

DESTINATARIS: Associació de Defensa Forestal dels Hostalets de Pierola, que estigui 
legalment constituïda 
 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 

partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2021, referit tant als seus crèdits inicials 

com als incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: ACCIÓ SOCIAL 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Millora de la qualitat de vida de persones necessitades i 
cobertura de necessitats 

COST PREVISIBLE 
 

25.000,00€ 

MODALITAT DE 
CONCESSIÓ 
 

Concessió directa o concurrència competitiva 

PROGRAMA: TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS (231 48000) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Afavorir una millora de qualitat de vida 
d’aquelles persones o grups familiars que 
reben ajuts 
 

- Evitar i/o retardar situacions extremes a tot el 
nucli urbà 
 

- Cobrir la necessitat social sobrevinguda 
 

- Propiciar l’atenció adequada a les persones 
en situació de risc 
 

- Ajudar a cobrir les necessitats puntuals i 
concretes d’alimentació, tot fomentant un 
consum responsable, saludable i 
econòmicament sostenible 

 
 

DESTINATARIS: Persones o famílies que es trobin en una situació econòmica precària i 
no puguin fer front a les despeses mínimes per tal de garantir unes condicions bàsiques per 
al normal desenvolupament de les activitats diàries 
 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 

partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials 

com als incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: ACCIÓ SOCIAL 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Fonament i suport en l’activitat social i la millora de qualitat de 
vida 
 

COST PREVISIBLE 
 

3.500,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concessió directa 

PROGRAMA: SUBVENCIÓ PROJECTES COOPERACIÓ (231 48939) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Donar suport a projectes, programes o 
activitats que persegueixen beneficis socials 
col·lectius 
 

- Facilitar el suport a col·lectius especialment 
vulnerables 

DESTINATARIS: Entitats legalment constituïdes l’objecte social de les quals es 
correspongui amb el que estableixen les corresponents bases reguladores i/o conveni 
regulador 
 

 

 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 

partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials 

com als incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: ACCIÓ SOCIAL 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Foment en la realització d’activitats adreçades a persones amb 
discapacitat 
 

COST PREVISIBLE 
 

3.000,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concessió directa 

PROGRAMA: SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DISPIERA (231 48942) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
- Promoure la col·laboració en la realització 

d’activitats adreçades al col·lectiu de 
persones amb discapacitat 

DESTINATARIS: Associació DISPIERA, que estigui legalment constituïda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 

partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials 

com als incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: ACCIÓ SOCIAL 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Suport socioeducatiu 
 

COST PREVISIBLE 
 

1.000,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concessió directa 

PROGRAMA: CONVENI IES GUINOVARDA (231 48956) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
- Donar suport a la tasca de centres educatius 

que treballen en l’àmbit de la promoció de 
l’educació 

DESTINATARIS: IES Guinovarda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 

partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials 

com als incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: ACCIÓ SOCIAL 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Foment de la integració i solidaritat en el municipi 
 

COST PREVISIBLE 
 

12.000,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concessió directa 

PROGRAMA: CONVENI CARITAS (231 48963) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
- Fomentar i donar suport a les activitats per 

l’assoliment d’objectius com són la igualtat 
d’oportunitats, la integració i la convivència 

DESTINATARIS: Associació CARITAS, que estigui legalment constituïda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea de Salut de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, 

emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de partida el 

Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials com als 

incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: SALUT 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Foment i suport en les activitats de salut 
 

COST PREVISIBLE 
 

1.500,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concessió directa 

PROGRAMA: SUBVENCIONS SALUT (313 48964) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
- Fomentar i donar suport a les activitats 

relacionades amb la salut 

DESTINATARIS: Associacions i/o entitats, que estigui legalment constituïdes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 

partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials 

com als incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: ENSENYAMENT 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Foment i suport en les activitats educatives 
 

COST PREVISIBLE 
 

1.350,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concessió directa 

PROGRAMA: SUBVENCIÓ AMPA LLAR INFANTS (320 48937) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Col·laborar amb les associacions de pares i 
mares d’alumnes per a la realització de 
projectes d’interès per a la comunitat 
educativa 
 

- Incentivar els projectes sortits de les AMPAs 
que donin un valor afegit al projecte educatiu 

DESTINATARIS: Associació de mares i pares (AMPA) Llar d’Infants dels Hostalets de 
Pierola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 

partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2021, referit tant als seus crèdits inicials 

com als incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: ENSENYAMENT 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Foment i suport en les activitats educatives 
 

COST PREVISIBLE 
 

3.900,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concessió directa 

PROGRAMA: SUBVENCIÓ AMPA I ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES (326 48902) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Col·laborar amb l’associació de pares i mares 
per a la realització de projectes d’interès per 
a la comunitat educativa 
 

- Donar suport a la tasca de l’associació de 
pares i mares que treballen en l’àmbit de 
promoció de l’educació 

DESTINATARIS: Associació de mares i pares (AMPA) de l’escola Renaixença, que 
estigui legalment constituïda 
 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 

partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials 

com als incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: ENSENYAMENT 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Ajut per llibres i matrícules 
 

COST PREVISIBLE 
 

55.000,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concessió directa o concurrència competitiva 

PROGRAMA: SUBVENCIONS ESCOLARITZACIONS (326 48903) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
- Col·laborar en les despeses educatives amb 

les famílies 

DESTINATARIS: Ciutadans i ciutadanes que compleixin els requisits establerts en les 
corresponents bases 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 

partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials 

com als incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: ENSENYAMENT 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Foment i suport a l’ensenyament musical 
 

COST PREVISIBLE 
 

120.900,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concessió directa 

PROGRAMA 2: SUBVENCIÓ AULA DE MÚSICA CAL FIGUERES (326 48924) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
- Fomentar el coneixement, el respecte i la 

sensibilitat per la música a nens, joves i adults 

DESTINATARIS: Associació Aula de Música Cal Figueres, que estigui legalment 
constituïda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 

partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials 

com als incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: ENSENYAMENT 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Foment i suport a les activitats d’ensenyament 
 

COST PREVISIBLE 
 

3.500,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concessió directa 

PROGRAMA 2: SUBVENCIÓ INSTITUT ESCOLA RENAIXENÇA (326 48965) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
- Fomentar i donar suport a les activitats 

d’ensenyament 

DESTINATARIS: Institut Escola Renaixença 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, 

emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de partida el 

Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials com als 

incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: CULTURA 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Foment i suport activitats culturals 
 

COST PREVISIBLE 
 

30.000,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concurrència competitiva 

PROGRAMA: SUBVENCIÓ A ENTITATS CULTURALS (334 48990) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Incentivar els projectes i activitats que 
complementin la programació cultural pública 
 

- Col·laborar a fomentar la cultura promoguda 
per entitats del municipi 

DESTINATARIS: Entitats culturals,  legalment constituïdes 

 

 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 

partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials 

com als incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: JOVENTUT 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Foment i suport en activitats socioeducatives de lleure 
 

COST PREVISIBLE 
 

10.800,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concessió directa 

PROGRAMA: CONVENI ESPLAI PÍFIES (337 48905) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 
- Col·laborar en l’impuls i manteniment dels 

projectes que tenen per objecte promocionar 
espais de lleure i oci per a joves, adolescents 
i infants 
 

- Promoure activitats socio-educatives en el 
lleure adreçades a infants, adolescents i joves 
 

- Fomentar la participació ciutadana 
 

- Promoure el treball dels valors en les activitats 
(igualtat, civisme, solidaritat, etc) 

 

DESTINATARIS: Associació juvenil Esplai Pífies, que estigui legalment constituïda 
 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea de Festes de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, 

emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de partida el 

Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials com als 

incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: FESTES 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Foment i suport en les activitats lúdic-festives 
 

COST PREVISIBLE 
 

27.550,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concurrència Competitiva 

PROGRAMA: SUBVENCIÓ A ENTITATS FESTIVES (338 48990) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Promoure, dinamitzar i facilitar el 
funcionament de les associacions de veïns/es 
 

- Millorar la cohesió social impulsant la 
participació en les activitats promogudes pels 
diferents barris 

DESTINATARIS: Entitats festives, legalment constituïdes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, 

emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de partida el 

Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials com als 

incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: ESPORTS 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Foment i suport en activitats esportives 
 

COST PREVISIBLE 
 

44.650,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concurrència competitiva 

PROGRAMA: SUBVENCIÓ A ENTITATS ESPORTIVES (341 48990) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Fomentar projectes i/o activitats que tinguin 
per finalitat la promoció i la pràctica de l’esport 
en qualsevol de les seves vessants: iniciació, 
competició i lleure 

DESTINATARIS: Entitats esportives, legalment constituïdes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 

partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials 

com als incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: TURISME 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Dinamització del teixit empresarial de comerç i turisme 
 

COST PREVISIBLE 
 

600,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concessió directa 

PROGRAMA: TRANSFERÈNCIA ASSOCIACIÓ CAMÍ RAMADER MARINA (432 48954) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Promoció i dinamització turística de l’àrea per 
on passa la ruta tot seguint criteris de 
sostenibilitat econòmica, social, cultural i 
ambiental 

DESTINATARIS: Associació Camí Ramader Marina, que estigui legalment constituïda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 

partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials 

com als incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: TURISME 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Dinamització del teixit empresarial de comerç i turisme 
 

COST PREVISIBLE 
 

1.200,00€ 

MODALITAT DE 
CONCESSIÓ 
 

Concessió directa 

PROGRAMA: ANOIA TURISME (432 48961) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Potenciar l’oferta comercial i turística 
 

- Promoció turística del territori per la creació 
d’activitat econòmica 

DESTINATARIS: Consell Comarcal de l’Anoia 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les activitats subvencionables per l’Àrea de Tradicions de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a pont de 

partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2022, referit tant als seus crèdits inicials 

com als incrementats mitjançant 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 i 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. 

ÀREA: TRADICIONS 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Foment i suport en les festes populars i tradicionals 
 

COST PREVISIBLE 
 

3.000,00€ 

MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 

Concessió directa 

PROGRAMA: SUBVENCIÓ A ENTITATS TRADICIONS (3341 48966) 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 
- Incentivar els projectes i activitats que 

complementin la programació pública de 
festes populars i tradicionals 
 

- Col·laborar a fomentar la cultura popular i 
tradicional promoguda per entitats del 
municipi 

 

DESTINATARIS: Entitats de tradicions, que estigui legalment constituïdes 
 

 

 


