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1.- INTRODUCCIÓ. 
 
L'article  8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) va 
introduir una obligació nova per als òrgans de les Administracions Públiques i 
qualsevol ens públics responsables de la gestió de subvencions, com és la d'elaborar 
un pla estratègic de subvencions (PES), en  el qual haurien de concretar-se els objectius 
i efectes pretesos amb la seua aplicació, el termini necessari per a la seua consecució, 
els costos previsibles i les seues fonts de finançament, subjectant-se en  tot cas al 
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. Amb aquesta mesura, 
penetren en l'àrea de l'activitat administrativa de foment les tècniques de 
planificació estratègica pròpies del sector privat que han anat incorporant-se 
progressivament com a eines de programació i gestió en les dues últimes dècades en  
el sector públic espanyol. 
 

Amb açò es pretén donar resposta a  les exigències constitucionals d’una gestió 
eficient i eficaç dels recursos públics, coherent, per tant, amb la resta d'eines de 
programació i planificació pressupostària o sectorial que es puguen aprovar. Així, 
d'acord amb l'article 103 de la Constitució, “l'Administració  Pública serveix amb 
objectivitat els interessos generals i actua d'acord  amb els principis d'eficàcia, 
jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació amb submissió plena  a 
la llei i al Dret”, principis lligats als expressats en l'article 31.2 de la pròpia norma 
constitucional, en relació amb la despesa pública, al que se li exigeix realitzar “una 
assignació equitativa dels  recursos públics i la seua programació i execució 
respondran a   els criteris d'eficiència  i economia”. 

El  citat article 8 LGS ha sigut desenvolupat pels articles 10 a 15 del Reglament de la 
LGS, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, establint quins han de ser 
els principis rectors, l'àmbit  i el contingut dels  PES, així com  la competència per a  la 
seua aprovació i el seguiment que ha de realitzar-se del mateix. Tanquen el marc 
normatiu general, ja a nivell municipal, l'Ordenança General de Subvencions de 
l'Ajuntament de Picanya, i d'altra banda,  les Bases  d'Execució del Pressupost que 
resulten aprovades per a cada exercici. 

Finalment, la recent jurisprudència emanada del Tribunal Suprem, concretament la 
sentència de 16 d'abril  de 2013, així com  les sentències de dates 26 de juny i 4 de 
desembre de 2012, van raonar, en suma, que els plans estratègics de subvencions 
al fet que  es refereix l'article  8.1 de   la LGS "tenen caràcter previ a l'establiment  de 
qualsevol subvenció, constituint un requisit essencial el compliment del qual exigeix que 
siga formalitzat externament i amb un contingut que li faça identificable com a tal per 
reflectir almenys  allò al fet que  al·ludeix l'apartat  1 d'aqueix article 8". Pla al que no 
equival, com  és obvi, la mera inclusió en  el Pressupost Municipal  d’ una partida  
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destinada  a  fer  efectives  les  ajudes  que  es  tracta”. 

De la regulació citada s'infereix, doncs, que la finalitat del PES és aconseguir la 
màxima eficàcia amb  els recursos disponibles respectant, per a  açò, les limitacions 
derivades del principi d'estabilitat  pressupostària. La naturalesa del PES és la 
d'instrument  de gestió de caràcter programàtic que manca de rang normatiu. 

Per tant, la seua virtualitat es desplega en l'àmbit intern de l'Ajuntament sense 
incidència directa en l'esfera dels particulars, no creant, d'aquesta manera, drets ni 
obligacions per a aquests. 

La seua efectivitat quedarà condicionada a  la posada  en pràctica de les  diferents 
línies de subvenció, atenent, entre altres condicionants, a les disponibilitats 
pressupostàries de cada exercici. 

L'aprovació  del PES no suposa, en conseqüència, la generació de dret algun en   favor 
de les potencials entitats i/o persones beneficiàries. El PES es presenta com  una guia 
que, dins del marc normatiu preestablit, marca la pauta a seguir en la línia de 
foment d'activitats d'interès general. No obstant açò el seu caràcter programàtic, o 
si com a resultat dels informes de seguiment i els informes emesos per la 
Intervenció Municipal, existeixen línies de subvencions que no aconsegueixen el 
nivell de consecució d'objectius desitjat, o el que resulta és inadequat al nivell  de 
recursos invertits, podran ser modificades, substituïdes per altres més eficaços i 
eficients o, si escau,  eliminades. 

La pròpia normativa estableix els aspectes de dret substantiu que ha de complir 
l'exercici  de l'activitat de foment a través  de subvencions, de conformitat amb l'establit 
en la Llei. Per la seua banda, el PES es configura com el complement necessari 
per a articular la concessió de subvencions. De tal forma que, si l'Ordenança 
General de Subvencions és el marc jurídic de dret necessari, el PES representa la 
previsió objectiva de  l'acció, completant el mandat legal de respecte escrupolós als 
principis de transparència i equilibri pressupostari. 

En aquest sentit, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar 
les distorsions i interferències que pogueren afectar a la seua normal efectivitat i 
compliment dels objectius d'aquesta acció de foment, a més de facilitar la 
complementarietat i coherència de les actuacions de les diferents Administracions 
Públiques evitant qualsevol tipus de solapament, o exercir competències 
impròpies. 

Donat, per tant, el caràcter de previsió del Pla, poden produir-se canvis, que en 
qualsevol cas hauran d'ajustar-se  a  la llei, a l'ordenança general i/o específica, a la 
realitat social existent a cada moment i fonamentalment als pressupostos del 
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corresponent exercici. Finalment,  dir que l'establiment efectiu de les  subvencions 
previstes en aquest Pla Estratègic de Subvencions requerirà la inclusió de les  
consignacions corresponents en els Pressupostos municipals de cada any i quedarà 
supeditada al compliment dels  objectius d'estabilitat pressupostària. 
 
 

2.- AMBIT SUBJECTIU I TEMPORAL DEL PLA. 
 

A) Àmbit subjectiu: El present PES abasta les subvencions que es gestionen i 
tramiten des dels  principals serveis convocants de l'Ajuntament  de Picaya, que són: 

 SERVEIS A LES PERSONES (Habitatge, Serveis Socials, Educació) 

 COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ (Cultura, Esports, Festes) 

 ADMINISTRACIÓ GENERAL (Grups polítics municipals) 
 
 
B) Àmbit temporal: D'acord  amb  l'article 11.4 del Reglament de la LGS, el PES 
contindrà previsions per a un període  de vigència de tres anys, llevat que  per 
l'especial naturalesa del sector afectat, siga convenient establir un pla estratègic 
de durada  diferent. 

Tenint present aquesta previsió reglamentària, i no apreciant-se una especial 
naturalesa en  el sector econòmic i social afectat per l'activitat subvencional de 
l'Ajuntament de Picanya, el PES tindrà vigència en  el període 2020-2022. 

 

3.- OBJECTIUS DEL PLA. 
 
3.1. Objectius Generals del PES: L'elaboració del Pla Estratègic de Subvencions 
de l'Ajuntament  de Picanya ha de concebre's com  un exercici que permeta realitzar 
una autèntica planificació estratègica de les polítiques públiques de contingut 
subvencional desenvolupades pel mateix. Enfront d’una concepció formal del PES, 
l'Ajuntament vol dotar-se d'una autèntica eina per a aconseguir una major eficàcia 
en el compliment dels objectius de l'activitat subvencional i una major eficiència en  
l'assignació de la despesa pública, i per a açò han de racionalitzar-se i, si escau, 
simplificar-se, les actuacions administratives realitzades en aquest àmbit. 

Tenint presente tot l'anterior, l'elaboració d'un PES pretén la consecució dels 
següents objectius generals: 

1. Dotar a l'Ajuntament d’un instrument de planificació de les  polítiques 
públiques, que tinguen per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o 
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interès social relacionada amb  les matèries de la competència d'aquesta. 

2. Des d'una perspectiva econòmica-financera, definir instruments de gestió més 
uniformes en el conjunt dels diferents Àrees que permeten millorar l'eficàcia i 
l'eficiència  de les  subvencions. 
 

3. Des de la  perspectiva de   la transparència, accés a   la informació pública i 
bon govern, preparar a l'Ajuntament  per a les  noves obligacions que es derivaran de   
la futura normativa sobre aquestes matèries. 
 
 
3.2.- Objectius Estratègics del PES: 
 
Les subvencions tindran com a objecte la promoció de totes aquelles activitats que 
contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, en concret: 

a) activitats culturals, festives i tradicionals. 
 
b) activitats esportives. 
 
c) activitats relatives a l'educació, a la infància, adolescència i família. 
 
d) activitats relatives a la promoció de la dona. 
 
e) activitats formatives, de promoció econòmica i ocupació. 
 
f) activitats relatives a serveis socials i de promoció social. 
 
g) activitats per a accés i millora de la vivenda. 
 
h) Activitats que realitzen les associacions de veïns per a la defensa dels seus 
interessos. 
 
i) qualsevol altra activitat en  el marc dels  principis rectors de la política social 
i econòmica que han de regir l'activitat  dels  poders públics i que es 
contemplen en  el Capítol III del Títol I de  la Constitució Espanyola. 

Seran subvencionables les activitats que es realitzen durant l’any de la seua petició, en 
el municipi i referides a les activitats anteriorment relacionades. En les bases 
reguladores de les  subvencions podrà establir-se que les activitats que es regisquen 
per temporades, calendaris oficials o cursos escolars no es referisquen únicament a l'any 
de  la seua petició. 
 

Quan així ho prevegen les bases reguladores de les  subvencions, també seran 
subvencionables activitats de caràcter cultural que no es realitzen en  el terme 
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municipal però que tinguen com a fi promoure i donar  a conèixer les tradicions, usos i 
costums de Picanya. I fins i tot aquelles activitats que encara no realitzant-se en el 
municipi incidisquen en la cultura, formació i ocupació del temps lliure dels seus 
ciutadans i ciutadanes. 

 

3.3.- Objectius Estratègics per Servei convocant: 
 
A) Objectius Estratègics de COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ: CULTURA, 
FESTES, ESPORTS: 
1. La cultura, l'esport, l'oci i el temps lliure constitueixen activitats que, cada 
vegada en major proporció, generen riquesa i ocupació en la nostra societat, 
serveixen per a augmentar la cohesió social i potencien la imatge del municipi 
atractiu, dinàmic i viu. 
2. El nostre patrimoni cultural i esportiu, les nostres festes i tradicions poden ser 
considerats com a font de riquesa i, en aquest sentit, l'impuls municipal de l'oferta 
cultural i esportiva, des del  desenvolupament de les seues línies estratègiques, 
serveix també d'impuls  al desenvolupament local. 
3. Aprofitar el potencial de l'esport  i la cultura com a sector d'activitat econòmica i 
per açò es pretén obtenir el màxim rendiment a la celebració de grans 
esdeveniments, com a promoció del turisme esportiu i cultural, col·laborant per a 
açò amb diverses entitats esportives i culturals. 
4. Des dels poders públics s'ha de millorar l'oferta  d'equipaments  i serveis a la 
disposició de la ciutadania i, en la situació econòmica que ens trobem, és necessari, 
cercar noves fórmules per al  foment i desenvolupament de   la Cultura, Educació, 
Joventut, Participació Ciutadana, Festes, Esports, Dona i Polítiques d'Igualtat,  
utilitzant la important xarxa associativa públic privada existent. 
 

B) Objectius Estratègics de SERVEI A LES PERSONES: BENESTAR 
SOCIAL, INFÀNCIA I EDUCACIÓ, POLÍTIQUES D’IGUALTAT, HABITATGE, 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ:  

1. La prestació integral dels serveis socials i la promoció de la inclusió social, 
assegurant l'accés als mateixos de la ciutadania, especialment xiquets, adolescents, 

famílies i persones majors. Sent que, ajudar a qui més ho necessita sempre haurà de ser una 
prioritat. 

2. Foment de l’escolarització infantil. 

3. El foment de la igualtat entre homes i dones, en tots els àmbits socials i econòmics. 

4. Favorir l’accés a la vivenda per part dels joves, així com promoure la inspecció de 
vivendes antigues i afavorir l’adequació i accesibilitat de les mateixes. 
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C) Objectius Estratègics de SERVEIS GENERALS: PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA  

1. La participació ciutadana, a través dels distints grups municipals, en l’activitat municipal 
i en la presa de decisions que afecten al conjunt de la ciutadania. 

 

4.- SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE PLA.  

De conformitat amb l'article 12.1.c) del Reglament de la LGS, el PES ha d'incloure 
el règim de seguiment i avaluació contínua aplicable a les diferents línies de 
subvencions que s'establisquen. 

A) Actualització anual del PES. De conformitat amb l'article 14.1 del 
Reglament de la LGS, el PES serà actualitzat anualment, amb la informació 
rellevant disponible. L'actualització es realitzarà abans del 30 d'abril dels indicats 
exercicis, tenint en compte particularment el previst en el corresponent Pressupost 
per a cada exercici. 

Aquesta actualització es durà a terme en dues fases: 

1. Des de les Àrees convocants, que efectuaran el control del compliment dels  
objectius del PES durant cada exercici.  

2. Des de la  Intervenció Municipal, que realitzarà el control financer en  els termes 
previstos en l'article 44 de itatla Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

B) Liquidació del PES. Finalitzada la vigència del PES, i abans  de l'elaboració  del 
següent, s'elaborarà una Memòria Final en la qual es contemple, almenys, i tenint 
en compte els informes i actualitzacions anuals: 

a) Grau de compliment dels  objectius estratègics i de cada línia  de subvenció.  

b) Impacte i efectes sobre la realitat en  la qual es   ha pretès incidir.  

c) Repercussions pressupostàries i financeres que es deriven de l'aplicació del 
PES. 

d) Suggeriments per a l'elaboració del següent PES.  

e) Conclusions o valoració global. 

Aquesta Memòria final s'acompanyarà  com a Annex del següent Pla Estratègic de 
Subvencions que s'aprove  per   l'Ajuntament de Picanya. 
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5.- APROVACIÓ I PUBLICITAT DEL PES. 
 
A) Aprovació del PES. Quant a la competència per a l'aprovació del Pla 
Estratègic de Subvencions, assenyalar què no està atribuïda per la llei a cap òrgan en 
concret, per la qual cosa forma part de  la competència residual de   l'Alcaldia 
conforme a l’art. 21.1.s) de   la Llei 7/85, que pot sotmetre aquesta aprovació a la 
Junta de Govern d'acord amb  l'establit en  l'art. 21.3 i art. 23 de  la citada Llei, seguint 
els tràmits reglamentàriament establits per a l'aprovació de les disposicions 
administratives de caràcter general. 
 

B) Publicitat del PES. L'acord  d'aprovació  del PES juntament amb  el text 
complet del mateix serà comunicat a les Àrees convocants als efectes oportuns. 
Igualment, el PES 2020-2022 així com  les seues actualitzacions i informes 
anuals d’avaluació, es publicaran en el Portal de Transparència de l'Ajuntament de 
Picanya, conforme a  l'establit  en  l'art. 9.3.2.j) de   la LLEI 2/2015, de  2 d'abril,  de   la 
Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat 
Valenciana, sent-li aplicable així mateix qualssevol altres disposicions en matèria 
d'informació i transparència previstes a cada moment   en  l'ordenament jurídic. 
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ANNEX I: LÍNIES  DE SUBVENCIONS PRESSUPOST 2020 

 

Pro. Eco. Descripció Servei Gestor 

Objectiu 
estratègic (art. 

3.2 PES) 
Finalitat (art. 25 

LBRL) 
Crèdits 
Inicials 

Font 
finançament 

150 480 AJUDES OBTENCIO I.T.E. 
SERVEI A LES 
PERSONES g) 25.2.a) 12.000,00 

Recursos 
ordinaris 

1523 480 PROGRAMA HABITATGE LLOGUER JOVES 
SERVEI A LES 
PERSONES g) 25.2.a) 20.000,00 

Recursos 
ordinaris 

1523 780 AJUDES ASCENSORS 
SERVEI A LES 
PERSONES g) 25.2.a) 40.000,00 

Recursos 
ordinaris 

2311 480 AJUDES SOCIALS 
SERVEI A LES 
PERSONES f) 25.2.e) 50.000,00 

Recursos 
ordinaris 

2312 480 SUBVENCIONS SOLIDARITAT 
SERVEI A LES 
PERSONES f) 25.2.e) 26.000,00 

Recursos 
ordinaris 

2313 481 PREMI DONA CIENTIFICA VALENCIANA 
SERVEI A LES 
PERSONES d) 25.2.o) 5.000,00 

Recursos 
ordinaris 

241 489 AJUDES FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
SERVEI A LES 
PERSONES e) 25.1 30.000,00 

Recursos 
ordinaris 

326 479 
ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES. 
ESCOLETA INFANTIL 

SERVEI A LES 
PERSONES c) 25.2.n) 63.000,00 

Recursos 
ordinaris 

326 489 SUBVENCIONS NOMINATIVES 
SERVEI A LES 
PERSONES c) 25.2.n) 6.000,00 

Recursos 
ordinaris 

334 48101 BEQUES 
SERVEI A LES 
PERSONES c) 25.2.n) 5.000,00 

Recursos 
ordinaris 
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334 48102 PREMI NARRATIVA JUVENIL ENRIC VALOR 

COMUNICACIÓ 
I 
PARTICIPACIÓ a) 25.2.m) 7.500,00 

Recursos 
ordinaris 

334 48902 SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS 

COMUNICACIÓ 
I 
PARTICIPACIÓ a) 25.2.m) 13.100,00 

Recursos 
ordinaris 

338 48901 SUBVENCIONS ENTITATS FESTIVES 

COMUNICACIÓ 
I 
PARTICIPACIÓ a) 25.2.m) 34.300,00 

Recursos 
ordinaris 

341 48901 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 

COMUNICACIÓ 
I 
PARTICIPACIÓ b) 25.2.l) 36.300,00 

Recursos 
ordinaris 

912 480 SUBVENCIO A GRUPS POLITICS MUNICIPALS 
SERVEIS 
GENERALS h) 25.2.ñ) 21.100,00 

Recursos 
ordinaris 

     TOTAL 329.300,00   
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ANNEX II: LINEAS DE SUBVENCIONS NOMINATIVES  

(BASES  D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2020) 

 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA BENEFICIARI OBJECTE IMPORT 
    ACTIVITATS FESTIVES 

338.48901 G96108287 ASSOCIACIO EL COET Festes 2.500,00  

338.48901 G98782584 FEDERACIÓ JUNTA LOCAL FALLERA Festes falles 17.000,00  

338.48901 G97982169 COMISION SAN ANTONIO ABAD Junta Sant Antoni 2.000,00  

338.48901 G97733893 ASOCIACION MOROS I CRISTIANS Festes moros i cristians 10.000,00  

338.48901  FESTERES VERGE MONTSERRAT Festes Montserrat 2.000,00  

338.48901 R4600753J CONFRARIA VERGE MONTSERRAT Festes Montserrat 800,00  

    TOTAL 34.300,00  

    ASSOCIACIONS CULTURALS 

334.48902 G46173563 UNIÓ MUSICAL PICANYA Despeses corrents 7.000,00  

334.48902 G46559092 ASSOCIACIÓ BALLET DE PICANYA Despeses corrents 2.000,00  

334.48902 G96214713 GRUP DANSES REALENC Despeses corrents 1.100,00  

334.48902 G96926845 GRUP DANSES LA CARRASCA Despeses corrents 1.100,00  

334.48902 G96928106 RONDALLA FAITANAR Despeses corrents 800,00  

334.48902 G96219258 ASSOCIACIÓ D'ALUMNAT DE L'EPA Despeses corrents 1.100,00  

    TOTAL 13.100,00  

    ACTIVITATS ESPORTIVES 

341.48901 G96902945 CLUB CAMESLLARGUES Despeses corrents 1.000,00  

341.48901 G96902945 CLUB CAMESLLARGUES QiM i San Silvestre 2.500,00  

341.48901 G46946000 CLUB CANTO TIMBRADO Despeses corrents 400,00  

341.48901 G46806337 
CLUB COLOMBICULTURA "EL 
PORVENIR" Despeses corrents 400,00  

341.48901 G96657044 CLUB GIMNASIA RÍTMICA Despeses corrents 400,00  

341.48901 G96478789 CLUB PICANYA BÀSQUET Despeses corrents 7.500,00  

341.48901 G96574785 
CLUB DEPORTIVO JUVENTUD 
PICANYA Despeses corrents 7.500,00  

341.48901 G98682461 CLUB FUTBOL SPORTING Futbol: Veterans 400,00  

341.48901 G46941928 PENYA CICLISTA TARAZONA 
Despeses corrents + Cursa 
Ciclista 4.000,00  

341.48901 G96821566 CLUB CICLISTA PICANYA Despeses corrents 700,00  

341.48901 G97524474 CLUB DE JUDO BUSHIDO Despeses corrents 300,00  

341.48901 G97429211 CLUB DE KARATE Despeses corrents 400,00  

341.48901 G98492630 CLUB DE TENNIS Despeses corrents 1.000,00  

341.48901 G98525637 GRUPO BICLETA MONTAÑA LOS NUS Despeses corrents 1.000,00  

341.48901 G98517238 
CLUB DE ESPELEOLOGIA CABRES DE 
MUNTANYA Despeses corrents 800,00  

341.48901 G98740061 CLUB DE PILOTA VALENCIANA Pilota Valenciana 500,00  

341.48901 G98540008 ATHLETICO BENIMAR PICANYA CF Despeses corrents 7.500,00  
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    TOTAL 36.300,00  

    EDUCACIÓ 

326.489  ESCOLA VALENCIANA Despeses corrents 1.000,00  

326.489  FUNDACIÓ HORTA SUD Formació i participació 1.000,00  

326.489 F46278669 FLORIDA UNIVERSITARIA Conveni majors 1.000,00  

326.489 G46225793 IDECO Despeses corrents 1.000,00  

    TOTAL 4.000,00  

    SOLIDARITAT 

2312.480  FONS VALENCIA SOLIDARITAT Despeses corrents 1.000,00  

2312.480  PROYECT HOMBRE Despeses corrents 1.000,00  

2312.480  ASOCIACIÓN CONTRA EL CANCER Despeses corrents 1.000,00  

2312.480 R4600753J CARITAS 
Conveni ajudes alimentaries 
i necessitats socials 15.000,00  

    TOTAL 18.000,00  

TOTAL 105.700,00  
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ANNEX III: LÍNIES DE SUBVENCIÓ PER SERVEIS CONVOCANTS. 
 
COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ: CULTURA, FESTES, ESPORTS 

A) Línies  de subvenció en matèria de CULTURA: 

1.- Subvencions concedides en règim de concurrència competitiva: 
1.1.- Convocatòries.  
a) Convocatòria de premis i beques, que tinguen com a finalitat el foment de la 
cultura, en  el seu concepte més ampli, en  el municipi. 

1.2.- Termini necessari per a la seua consecució. El termini de vigència de les 
convocatòries serà el que s'establisca en les respectives convocatòries. 

1.3.- Fonts de finançament. Fons propis. I si escau, el percentatge de finançament 
assumit per altres administracions o entitats públiques o privades o persones físiques o 
jurídiques beneficiàries, quedarà expressament definit en  cadascuna de les  
corresponents convocatòries. 

2.- Subvencions concedides de forma directa, d'acord amb  l'establit en l'article 22.2 
de  la LGS. 
2.1.- Objectius. Podran aprovar-se línies  de concessió directa de subvencions 
destinades a la promoció de la cultura quan no puguen concórrer a les convocatòries 
en règim de lliure concurrència amb motiu de l'especial singularitat de l'acció a 
subvencionar que haurà de fonamentar-se en algun dels següents apartats: 

a) Especial promoció de la cultura popular de Picanya.  
b) Esdeveniments i Festivals culturals d'especial interès cultural per al municipi. 
c) Ajudes al sosteniment i activitats d'associacions d'especial arrelament i repercussió 

cultural en l'àmbit municipal.  
d) Ajudes a entitats culturals d'especial arrelament i que realitzen projectes d'àmbit 

cultural i que perseguisquen com a objectiu el foment de la promoció cultural del 
nostre municipi. 

i) Premis atorgats per l'Ajuntament de Picanya. 

2.2.- Termini necessari per a la seua consecució. El termini de vigència quedara 
establit en els convenis reguladors de les subvencions. 

2.3.- Fonts de finançament. Fons propis. I si escau, les aportacions assumides per 
altres administracions o entitats públiques o privades o persones físiques o jurídiques 
beneficiàries, quedaran expressament definides en  cadascun dels  corresponents 
convenis. 
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B) Línies  de subvenció en matèria de FESTES: 

1.- Subvencions concedides en règim de concurrència competitiva: 
1.1.- Convocatòries.  
a) Convocatòries destinades a entitats i associacions per a activitats en matèria de  
festes tradicionals i populars en concurrència competitiva. 

1.2.- Termini necessari per a la seua consecució. El termini de vigència serà el previst 
en les respectives convocatòries. 

1.3.- Fonts de finançament. Fons propis. I si escau, el percentatge de finançament 
assumit per altres administracions o entitats públiques o privades o persones físiques o 
jurídiques beneficiàries, quedarà expressament definit en  cadascuna de les  
corresponents convocatòries. 

2.- Subvencions concedides de   forma directa, d'acord  amb  l'establit en l'article 22.2 
de   la LGS: 

2.1.- Objectius. Podran aprovar-se línies  de concessió directa de subvencions 
destinades a la promoció de la participació ciutadana i festes quan no puguen concórrer 
a les convocatòries en règim de lliure concurrència amb motiu de l'especial 
singularitat de l'acció a subvencionar que haurà de fonamentar-se en algun dels  
següents apartats: 

 a) Aportacions a associacions i entitats amb especial interès en matèria de participació 
ciutadana i festes en  el municipi de Picanya. 

 b) Foment d'esdeveniments  dirigits a la ciutadania d'especial  singularitat per la 
repercussió mediàtica i pel seu impacte en  el municipi. 

2.2.- Termini necessari per a la seua consecució. El termini de vigència serà el previst 
en els corresponents convenis reguladors de  la subvenció. 

2.3.- Fonts de finançament: Fons propis. I si escau, les aportacions assumides per 
altres administracions o entitats públiques o privades o persones físiques o jurídiques 
beneficiàries, quedaran expressament definides en  cadascun dels  corresponents 
convenis. 
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C) Línies  de subvenció en matèria d’ESPORTS: 

1.- Subvencions concedides en règim de concurrència competitiva: 
1.1.- Convocatòries.  
a) Convocatòria d'ajudes a les entitats i clubs esportius per a les seues activitats. 

1.2.- Termini necessari per a   la seua consecució. El termini de vigència serà el 
previst en les respectives convocatòries. 

1.3.- Fonts de finançament. Fons propis. I si escau, el percentatge de finançament 
assumit per altres administracions o entitats públiques o privades o persones físiques o 
jurídiques beneficiàries, quedarà expressament definit en  cadascuna de les  
corresponents convocatòries. 

2.- Subvencions concedides de   forma directa, d'acord  amb  l'establit en l'article 22.2 
de la LGS: 
2.1.- Objectius. Podran aprovar-se línies  de concessió directa de subvencions 
destinades a   la promoció de l'esport  municipal quan no puguen concórrer a les 
convocatòries en règim de lliure concurrència amb motiu de l'especial singularitat de   
l'acció a subvencionar que haurà de fonamentar-se en algun dels  següents apartats:  
a) Foment d'esdeveniments  esportius d'especial singularitat per la repercussió mediàtica 
i per   el seu impacte econòmic en  el municipi de Picanya. 

b) Ajudes a entitats esportives d'especial  arrelament i que realitzen projectes d'àmbit 
esportiu i que perseguisquen com a objectius el foment de l'esport  en el municipi. 

2.2.- Termini necessari per a   la seua consecució. El termini de vigència serà el 
previst en els corresponents convenis reguladors de   la subvenció. 

2.3.- Fonts de finançament: Fons propis. I si escau, les aportacions assumides per 
altres administracions o entitats públiques o privades o persones físiques o jurídiques 
beneficiàries, quedaran expressament definides en  cadascun dels  corresponents 
convenis. 
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SERVEI A LES PERSONES: BENESTAR SOCIAL, INFÀNCIA I EDUCACIÓ, 
POLÍTIQUES D’IGUALTAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 

 
A) Línies de subvenció en matèria de BENESTAR SOCIAL: 

1.- Subvencions concedides en règim de concurrència competitiva: 
1.1.- Convocatòries.  
a) Convocatòria d'ajudes d'emergència: habitatge i alimentació. 
b) Convocatòria d'Ajuda econòmica familiar.  
c) Convocatòria d’ajudes econòmiques extraordinàries. 
d) Convocatòria d’ajudes a la pobresa energètica. 

1.2.- Termini necessari per a  la seua consecució. El termini de vigència serà el previst 
en cadascuna de les  convocatòries. 

1.3.- Fonts de finançament. Fons propis. I si escau, el percentatge de finançament 
assumit per altres administracions o entitats públiques o privades o persones físiques o 
jurídiques beneficiàries, quedarà expressament definit en  cadascuna de les  
corresponents convocatòries. 

2.- Subvencions concedides de  forma directa, d'acord  amb  l'establit en l'article 22.2 
de   la LGS: 
2.1.- Objectius. Podran aprovar-se línies  de concessió directa de subvencions 
destinades a l'acció social quan no puguen concórrer a les convocatòries en règim de 
concurrència competitiva amb motiu de l'especial singularitat de l'acció a 
subvencionar que haurà de fonamentar-se en algun dels següents apartats:  
a) Ajudes per a la  protecció dels  drets dels  menors i promoció dels seus drets socials i el 
desenvolupament integral dels  xiquets, a través  d'activitats  de caràcter lúdic, social i 
educatiu 
 b) Ajudes serveis preventius d'assistència  de primers auxilis en actes públics.  
c) Ajudes a entitats i associacions, d'especial  arrelament en  el municipi, que realitzen 
projectes per a la  protecció i foment dels interessos de persones en risc d'exclusió  o 
amb diversitat funcional i que vetlen per la discriminació positiva d'aquestes persones. 
d) Ajudes amb caràcter extraordinari per a garantir el benestar d'els qui més ho 
necessiten. 

2.2.- Termini necessari per a  la seua consecució. El termini de vigència serà el previst 
en els corresponents convenis reguladors de   la subvenció. 

2.3.- Fonts de finançament. Fons propis. I si escau, les aportacions assumides per 
altres administracions o entitats públiques o privades o persones físiques o jurídiques 
beneficiàries, quedaran expressament definides en  cadascun dels  corresponents 
convenis.  
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B) Línies de subvenció en matèria d’EDUCACIÓ: 

1.- Subvencions concedides en règim de concurrència competitiva: 
1.1.- Convocatòries.  
a) Convocatòries per a l’escolarització infantil de menors de 3 anys. 

1.2.- Termini necessari per a la seua consecució. El termini de vigència serà el previst 
en cadascuna de les  convocatòries. 

1.3.- Fonts de finançament. Fons propis. I si escau, el percentatge de finançament 
assumit per altres administracions o entitats públiques o privades, o persones físiques o 
jurídiques beneficiàries, quedarà expressament definit en  cadascuna de les  
corresponents convocatòries. 

2.- Subvencions concedides de  forma directa, d'acord  amb  l'establit en l'article 22.2 
de   la LGS: 
2.1.- Objectius. Podran aprovar-se línies de concessió directa de subvencions 
destinades a l'educació quan no puguen concórrer a les convocatòries en règim de 
concurrència competitiva amb motiu de l'especial singularitat de l'acció a 
subvencionar que haurà de fonamentar-se en algun dels següents apartats: 
a) Manteniment de l’escola infantil municipal. 
b) Qualsevol activitat singular que incremente la formació per als  ciutadans i 
ciutadanes. 

2.2.- Termini necessari per a la seua consecució. El termini de vigència serà el previst 
en els corresponents convenis reguladors de   la subvenció. 

2.3.- Fonts de finançament. Fons propis. I si escau, les aportacions assumides per 
altres administracions o entitats públiques o privades o persones físiques o jurídiques 
beneficiàries, quedaran expressament definides en  cadascun dels  corresponents 
convenis. 
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C) Línies de subvenció en matèria d’IGUALTAT: 

1.- Subvencions concedides en règim de concurrència competitiva: 
1.1.- Convocatòries.  
a) Convocatòria de premis i concursos d'en matèria de polítiques d'igualtat.  

1.2.- Termini necessari per a la seua consecució. El termini de vigència serà el previst 
en les respectives convocatòries. 

1.3.- Fonts de finançament. Fons propis. I si escau, el percentatge de finançament 
assumit per altres administracions o entitats públiques o privades o persones físiques o 
jurídiques beneficiàries, quedarà expressament definit en  cadascuna de les  
corresponents convocatòries. 

2.- Subvencions concedides de  forma directa, d'acord  amb  l'establit en l'article 22.2 
de   la LGS: 
2.1.- Objectius. Podran aprovar-se línies  de concessió directa de subvencions 
destinades a la promoció de la dona i polítiques d'igualtat  quan no puguen concórrer 
a les convocatòries en règim de lliure concurrència amb motiu de l'especial 
singularitat de l'acció a subvencionar que haurà de fonamentar-se en algun dels  
següents apartats: 
a) Aportacions a associacions i entitats amb especial interès en matèria de dona i 
igualtat per al municipi de Picanya. 
b) Foment d'esdeveniments  dirigits a la dona i a les polítiques d'igualtat  d'especial 
singularitat per  la repercussió mediàtica i pel seu impacte en  el municipi. 

2.2.- Termini necessari per a la seua consecució. El termini de vigència serà el previst 
en els corresponents convenis reguladors de   la subvenció. 

2.3.- Fonts de finançament: Fons propis. I si escau, les aportacions assumides per 
altres administracions o entitats públiques o privades o persones físiques o jurídiques 
beneficiàries, quedaran expressament definides en  cadascun dels  corresponents 
convenis. 
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D) Línies de subvenció en matèria d’HABITATGE: 

1.- Subvencions concedides en règim de concurrència competitiva: 
1.1.- Convocatòries.  
a) Convocatòria  d’ajudes al lloguer per a joves. 
b) Convocatòria d’ajudes per a l’obtenció d’informes d’avaluació de l’edificació. 
c) Convocatòria d’ajudes per a la millora en l’accesibilitat a la vivenda. 

1.2.- Termini necessari per a la seua consecució. El termini de vigència serà el previst 
en les respectives convocatòries. 

1.3.- Fonts de finançament. Fons propis. I si escau, el percentatge de finançament 
assumit per altres administracions o entitats públiques o privades o persones físiques o 
jurídiques beneficiàries, quedarà expressament definit en  cadascuna de les  
corresponents convocatòries. 

2.- Subvencions concedides de  forma directa, d'acord  amb  l'establit en l'article 22.2 
de la LGS: 
2.1.- Objectius. Podran aprovar-se línies de concessió directa de subvencions 
destinades a habitatge quan no puguen concórrer a les convocatòries en règim de 
lliure concurrència amb motiu de l'especial singularitat de l'acció a subvencionar que 
haurà de fonamentar-se en algun dels  següents apartats: 
a) Accions d’especial urgència sobre vivendes. 

2.2.- Termini necessari per a la seua consecució. El termini de vigència serà el previst 
en els corresponents convenis reguladors de la subvenció. 

2.3.- Fonts de finançament: Fons propis. I si escau, les aportacions assumides per 
altres administracions o entitats públiques o privades o persones físiques o jurídiques 
beneficiàries, quedaran expressament definides en  cadascun dels  corresponents 
convenis. 
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E) Línies de subvenció en matèria de PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
OCUPACIÓ: 

1.- Subvencions concedides en règim de concurrència competitiva: 
1.1.- Convocatòries.  
a) Convocatòries d’ajudes per al foment de l’ocupació. 

1.2.- Termini necessari per a la seua consecució. El termini de vigència serà el previst 
en les respectives convocatòries. 

1.3.- Fonts de finançament. Fons propis. I si escau, el percentatge de finançament 
assumit per altres administracions o entitats públiques o privades o persones físiques o 
jurídiques beneficiàries, quedarà expressament definit en cadascuna de les  
corresponents convocatòries. 

2.- Subvencions concedides de   forma directa, d'acord  amb  l'establit en l'article 22.2 
de la LGS: 
2.1.- Objectius. Podran aprovar-se línies  de concessió directa de subvencions 
destinades a la promoció econòmica i ocupació quan no puguen concórrer a les 
convocatòries en règim de lliure concurrència amb motiu de l'especial singularitat de   
l'acció a subvencionar que haurà de fonamentar-se en algun dels següents apartats: 
a) Aportacions a entitats i associacions que realitzen activitats amb especial interès en 
matèria de promoció econòmica per al municipi de Picanya. 
b) Foment d'esdeveniments  en matèria econòmica i d'ocupació  d'especial singularitat 
per   la repercussió mediàtica i per   el seu impacte en  el municipi. 

2.2.- Termini necessari per a la seua consecució. El termini de vigència serà el previst 
en els corresponents convenis reguladors de  la subvenció. 

2.3.- Fonts de finançament: Fons propis. I si escau, les aportacions assumides per 
altres administracions o entitats públiques o privades o persones físiques o jurídiques 
beneficiàries, quedaran expressament definides en cadascun dels corresponents 
convenis. 
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SERVEIS GENERALS: PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 

A) Línies  de subvenció en matèria de PARTICIPACIÓ CIUTADANA: 

1.- Subvencions concedides en règim de concurrència competitiva: 
1.1.- Convocatòries.  

a) Convocatòria d'ajudes  per a beques. 

1.2.- Termini necessari per a  la seua consecució. El termini de vigència serà el previst 
en les respectives convocatòries. 
 

1.3.- Fonts de finançament. Fons propis. I si escau, el percentatge de finançament 
assumit per altres administracions o entitats públiques o privades o persones físiques o 
jurídiques beneficiàries, quedarà expressament definit en  cadascuna de les  
corresponents convocatòries. 

2.- Subvencions concedides de  forma directa, d'acord  amb  l'establit en l'article 22.2 
de   la LGS: 
2.1.- Objectius. Podran aprovar-se línies  de concessió directa de subvencions 
destinades a participació ciutadana quan no puguen concórrer a les convocatòries 
en règim de lliure concurrència amb motiu de l'especial singularitat de l'acció a 
subvencionar que haurà de fonamentar-se en algun dels següents apartats: 
a) Aportacions al grups polítics municipals. 
b) Foment singular de l'oci  i temps lliure saludable. 
c) Aportacions per a manteniment de seus d’associacions. 

2.2.- Termini necessari per a la seua consecució. El termini de vigència serà el previst 
en els corresponents convenis reguladors de   la subvenció. 

2.3.- Fonts de finançament: Fons propis. I si escau, les aportacions assumides per 
altres administracions o entitats públiques o privades o persones físiques o jurídiques 
beneficiàries, quedaran expressament definides en  cadascun dels  corresponents 
convenis. 

 


