
Àrea Negociat Línia de subvenció Denominació bases reguladores 
Data aprovació de 
les bases pel Ple

Data publicació 
bases BOP

Objectius estratègics Objectius específics
Termini de 

consecució  de 
l'objectiu

Efectes (resultats esperats) Beneficiaris Aplicació pressupostària Requisists beneficiaris
Modalitat de 

concessió
Import previst 

anual

Import màxim per 
subvenció/benefici

ari

Aportació 
beneficiaris 

ODS al qual 
s'atribueix

Indicadors nº DA i data
Data publicació 

BOPB

Data finalització 
presentació 
sol·licituds

Import previst a la 
convocatòria

nº DA i data
Publicació pàgina 
web Aj (si/no/no 

publicable)

ALC ALC
Subvenció Associació 

Audiovisual Molins de Rei TV

Subvenció nominativa 
Associació Audiovisual 

Molins de Rei TV
No procedeix No procedeix

Fomentar la difussió de les activitats i les noticies 
d'actualitat de la vila de gran interes per la població.

Garantir que la població de la vila pugui accedir, amb 
facilitat i amb caràcter regular, a continguts informatius 
audiovisuals relacionats amb les activitats que tenen 
lloc a la vila i que són d’interès general. Preservar i 
posar a disposició de qualsevol persona el fons 
documental audiovisual local més important dels 
darrers trenta anys. Promoure el debat públic, la 
integració, la cohesió social i la identitat local 
mitjançant debats, campanyes divulgatives i altres 
productes comunicatius. Fomentar l’ús i la comprensió 
de la llengua catalana.

31/12/2023
Garantir que lla ciutadania de Molins de Rei compti 
amb mitjans  de comunicació locals i que els vilatans 
tinguin accés a la informació.

Associació Audiovisual 
Molins de Rei TV

1001/494001/48000 Entitat sense anim de lucre Nominativa 50.000,00 €

Realització de totes les activitats del 
projecte subencionat. Compliment al 
100 % amb l'obligació de publicitat 

activa.

ASP Cultura
Ajuts a entitats i associacions 
sense ànim de lucre

Bases específiques de 
l’Ajuntament de Molins de Rei 
reguladores de la concessió 

d’ajuts a entitats i 
associacions sense ànim de 

lucre a Molins de Rei

22/02/2018 05/03/2018
Fomentar la vida associativa i difondre tot tipus 
d’activitats representatives del patrimoni cultural i social 
de la vila. Difondre el patrimoni cultural de la vila

Fomentar la vida associativa i difondre tot tipus 
d'activitats representatives del patrimoni cultural i social 
de la vila

31/12/2023
Assolir el màxim grau satisfactori de l'oferta cualtural 
i el sentiment de pertinença. Ajudar a la preservació i 
difusió del patrioni cultural

Entitats i associacions 
sense ànim de lucre

3020/333101/48001 Subv. i 
convenis amb entitats per al 
museu municipal

Entitats i associacions  que duguin 
activitats obertes a tota la població de 

Molins de Rei i que siguin d'interès 
públic

Concurrència 
competititva

      1.660,05 € 
% import projecte 
presentat

Núm. sol·licituds presentades. Núm. 
sol·licituds atorgades. Núm. 

sol·licituds denegades. % atorgat 
respecte a l'import de l'aplicació 

pressupostària

ASP Cultura
Subvencions a entitats i 
associacions sense ànim de 
lucre

Bases específiques de 
l’Ajuntament de Molins de Rei 
reguladores de la concessió 

d’ajuts a entitats i 
associacions sense ànim de 

lucre a Molins de Rei

22/02/2018 05/03/2018
Fomentar la vida associativa i difondre tot tipus 
d’activitats representatives del patrimoni cultural i social 
de la vila

Fomentar la vida associativa i difondre tot tipus 
d'activitats representatives del patrimoni cultural i social 
de la vila. Estimular la creació i facilitar l'accés a la 
cultura i al lleure. Fomentarla preservació, la cració i 
l'acreixement de les diverses manifestacions culturals 
artístiques i no artístiques, com també la seva difusió i 
consum, assolint un grau satisfactori en l'oferta

31/12/2023

L'increment de la cohesió social. El foment de la 
participació ciutadana.La promoció de les persones. 
Incrementar la capacitat de creació i la pràctica 
cultural. Assolir el màxim grau satisfactori en l'oferta 
cultural i el sentiment de pertinença

Entitats i associacions 
sense ànim de lucre

3020/338601/48000 Subv. i 
convenis amb entitats 
culturals

Entitats i associacions  que duguin 
activitats obertes a tota la població de 

Molins de Rei i que siguin d'interès 
públic

Concurrència 
competititva

  119.925,49 € 
% import projecte 
presentat

Núm. sol·licituds presentades. Núm. 
sol·licituds atorgades. Núm. 

sol·licituds denegades. % atorgat 
respecte a l'import de l'aplicació 

pressupostària

ASP Educació
Subvencions a entitats i 
associacions sense ànim de 
lucre

Bases específiques de 
l’Ajuntament de Molins de Rei 
reguladores de la concessió 

d’ajuts a entitats i 
associacions sense ànim de 
lucre a Molins de Rei. Annex 

IV

22/02/2018 05/03/2018

Fomentar la vida associativa i difondre tot tipus 
d’activitats per contribuir a la millora de la qualitat de 
l’educació a l’escola a través del diàleg i la col·laboració 
entre els diversos sectors de la comunitat educativa. 

Fomentar la vida associativa i difondre tot tipus 
d’activitats per contribuir a la millora de la qualitat de 
l’educació a l’escola a través del diàleg i la col·laboració 
entre els diversos sectors de la comunitat educativa. 

31/12/2023

L'increment de la cohesió social. El foment de la 
participació ciutadana.La promoció de les persones. 
La realització de projectes i activitats que 
persegueixin les finalitats descrites anteriorment.

AFA dels centres 
escolars públics i 
privats concertats de la 
vila de Molins de Rei

3040/320001/48007 
Subvencions i convenis per 
activitats amb les AFA

Entitats i associacions  que duguin 
activitats obertes a tota la població de 

Molins de Rei i que siguin d'interès 
públic

Concurrència 
competititva

    12.600,00 € 
% import projecte 
presentat

Núm. sol·licituds presentades. Núm. 
sol·licituds atorgades. Núm. 

sol·licituds denegades. % atorgat 
respecte a l'import de l'aplicació 

pressupostària

ASP Esports 
Subvencions a entitats i 
associacions sense ànim de 
lucre

Bases específiques de 
l’Ajuntament de Molins de Rei 
reguladores de la concessió 

d’ajuts a entitats i 
associacions sense ànim de 

lucre a Molins de Rei. Annex I

22/02/2018 05/03/2018
Fomentar la pràctica de l'activitat esportiva i promoure 
els diferents esports que es practiquen a la vila

Aconseguir potenciar la promoció de les activitats 
esportives socials i dinamitzar l'esport federat i 
fomentar les accions de caire esportiu d'integració 
social

31/12/2023

L'increment de la cohesió social. El foment de la 
participació ciutadana.La promoció de les persones. 
La realització de projectes i activitats que 
persegueixin les finalitats descrites anteriorment.

Entitats i associacions 
sense ànim de lucre

3030/341101/48000 Subv. 
a entitats esportives

Entitats i associacions  que duguin 
activitats obertes a tota la població de 

Molins de Rei i que siguin d'interès 
públic

Concurrència 
competititva

    79.348,24 € 
% import projecte 
presentat

Núm. sol·licituds presentades. Núm. 
sol·licituds atorgades. Núm. 

sol·licituds denegades. % atorgat 
respecte a l'import de l'aplicació 

pressupostària

ASP
Feminismes 
i LGTBI

Subvencions a entitats i 
associacions sense ànim de 
lucre

Bases específiques de 
l’Ajuntament de Molins de Rei 
reguladores de la concessió 

d’ajuts a entitats i 
associacions sense ànim de 

lucre a Molins de Rei

22/02/2018 05/03/2018
Fomentar la vida associativa i difondre tot tipus 
d’activitats representatives del patrimoni cultural i social 
de la vila

Fomentar la vida associativa i difondre tot tipus 
d'activitats representatives del patrimoni cultural i social 
de la vila. Promoure els drets de les dones i del 
col·lectiu LGTBI

31/12/2023

L'increment de la cohesió social. El foment de la 
participació ciutadana.La promoció de les dones i 
persones del col·lectiu LBTBI. La realització de 
projectes i activitats que persegueixin les finalitats 
descrites anteriorment.

Entitats i associacions 
sense ànim de lucre de 
l'àmbit de la Dona i 
LGTBI

3260/234001/48001 
Subvencions entitats àmbit 
dona

Entitats i associacions  que duguin 
activitats obertes a tota la població de 

Molins de Rei i que siguin d'interès 
públic io fomentin la igualtat 

d'oportunitats  i els drets de les dones, 
nenes i col·lectiu LGTBI

Concurrència 
competititva

      2.835,00 € 
% import projecte 
presentat

Núm. de participants a les activitats 
subvencionades. Número d'activitats 
dutes a terme. Nombre d'activitats 

adreçades al col·lectiu LGTBI.

ASP Infància 
Subvencions a entitats i 
associacions sense ànim de 
lucre

Bases específiques de 
l’Ajuntament de Molins de Rei 
reguladores de la concessió 

d’ajuts a entitats i 
associacions sense ànim de 
lucre a Molins de Rei. Annex 

II

22/02/2018 05/03/2018

Promoure activitats que propiciïn l'associacionisme 
infantil, estimulin el funcionament de col·lectius 
d'infants, així com donar suport a les iniciatives culturals, 
socials, formatives i de temps lliure que fomentin la 
participació infantil, tant en el marc de les seves pròpies 
associacions com en la vida social activa dels infants

Fomentar la vida associativa i difondre tot tipus 
d'activitats representatives del patrimoni cultural i social 
de la vila així com fomentar la participació dels infants 
en les activitats de lleure.

31/12/2023

L'increment de la cohesió social. El foment de la 
participació ciutadana.La promoció dels infants. La 
realització de projectes i activitats que persegueixin 
les finalitats descrites anteriorment.

Entitats i associacions 
sense ànim de lucre

3070/233102/48000 
Convenis amb entitats 
infantils

Entitats i associacions  que duguin 
activitats obertes a tota la població de 

Molins de Rei i que siguin d'interès 
públic

Concurrència 
competititva

      7.350,00 € 
% import projecte 
presentat

Núm. sol·licituds presentades. Núm. 
sol·licituds atorgades. Núm. 

sol·licituds denegades. % atorgat 
respecte a l'import de l'aplicació 

pressupostària

ASP Joventut
Subvencions a entitats i 
associacions sense ànim de 
lucre

Bases específiques de 
l’Ajuntament de Molins de Rei 
reguladores de la concessió 

d’ajuts a entitats i 
associacions sense ànim de 
lucre a Molins de Rei. Annex 

II

22/02/2018 05/03/2018

Promoure activitats que propiciïn l'associacionisme 
juvenil, estimulin el funcionament de col·lectius de joves, 
així com donar suport a les iniciatives culturals, socials, 
formatives i de temps lliure que fomentin la participació 
juvenil, tant en el marc de les seves pròpies 
associacions com en la vida social activa dels joves

Fomentar la vida associativa i difondre tot tipus 
d'activitats representatives del patrimoni cultural i social 
de la vila així com fomentar la participació dels joves en 
el moviment associatiu de la vila

31/12/2023

L'increment de la cohesió social. El foment de la 
participació ciutadana.La promoció dels  joves. La 
realització de projectes i activitats que persegueixin 
les finalitats descrites anteriorment.

Entitats i associacions 
sense ànim de lucre

3070/233003/48000 
Convenis entitats juvenils

Entitats i associacions  que duguin 
activitats obertes a tota la població de 

Molins de Rei i que siguin d'interès 
públic

Concurrència 
competititva

      8.400,00 € 
% import projecte 
presentat

Núm. sol·licituds presentades. Núm. 
sol·licituds atorgades. Núm. 

sol·licituds denegades. % atorgat 
respecte a l'import de l'aplicació 

pressupostària

ASP Sanitat 
Subvencions a entitats i 
associacions sense ànim de 
lucre

Bases específiques de 
l’Ajuntament de Molins de Rei 
reguladores de la concessió 

d’ajuts a entitats i 
associacions sense ànim de 

lucre a Molins de Rei

22/02/2018 05/03/2018

Fomentar la vida associativa i difondre tot tipus 
d’activitats representatives del patrimoni cultural i social 
de la vila i , en concret, vers les entitats de l'àmbit 
sanitari

Fomentar la vida associativa i difondre tot tipus 
d'activitats representatives de l'àmbit de la sanitat de la 
vila

31/12/2023

L'increment de la cohesió social. El foment de la 
participació ciutadana.La promoció de les persones. 
La realització de projectes i activitats que 
persegueixin les finalitats descrites anteriorment.

Entitats i associacions 
sense ànim de lucre

3270/311104/48000 
Subvencions entitats 
sociosanitàries

Entitats i associacions  que duguin 
activitats obertes a tota la població de 

Molins de Rei i que siguin d'interès 
públic

Concurrència 
competititva

      5.355,00 € 
% import projecte 
presentat

Núm. sol·licituds presentades. Núm. 
sol·licituds atorgades. Núm. 

sol·licituds denegades. % atorgat 
respecte a l'import de l'aplicació 

pressupostària

ASP
Serveis a 
les 
persones

Subvencions a entitats i 
associacions sense ànim de 
lucre

Bases específiques de 
l’Ajuntament de Molins de Rei 
reguladores de la concessió 

d’ajuts a entitats i 
associacions sense ànim de 

lucre a Molins de Rei

22/02/2018 05/03/2018
Fomentar la vida associativa i difondre tot tipus 
d’activitats representatives del patrimoni cultural i social 
de la vila

Fomentar la vida associativa i difondre tot tipus 
d'activitats representatives del patrimoni cultural i social 
de la vila

31/12/2023

L'increment de la cohesió social. El foment de la 
participació ciutadana.La promoció de les persones. 
La realització de projectes i activitats que 
persegueixin les finalitats descrites anteriorment.

Entitats i associacions 
sense ànim de lucre

3000/234003/48000 Subv. i 
convenis AAVV

Entitats i associacions  que duguin 
activitats obertes a tota la població de 

Molins de Rei i que siguin d'interès 
públic

Concurrència 
competititva

    17.913,00 € 
% import projecte 
presentat

Núm. sol·licituds presentades. Núm. 
sol·licituds atorgades. Núm. 

sol·licituds denegades. % atorgat 
respecte a l'import de l'aplicació 

pressupostària

ASP
Serveis 
Socials

Subvencions a entitats i 
associacions sense ànim de 
lucre

Bases específiques de 
l’Ajuntament de Molins de Rei 
reguladores de la concessió 

d’ajuts a entitats i 
associacions sense ànim de 

lucre a Molins de Rei

22/02/2018 05/03/2018
Fomentar la vida associativa i difondre tot tipus 
d’activitats representatives del patrimoni cultural i social 
de la vila

Incrementar l'associacionisme i les activitats dutes a 
terme per a les entitats de la vila i difondre tot tipus 
d'activitats representatives del patrimoni cultural i social 
de la vila

31/12/2023

L'increment de la cohesió social. El foment de la 
participació ciutadana.La promoció de les persones. 
La realització de projectes i activitats que 
persegueixin les finalitats descrites anteriorment.

Entitats i associacions 
sense ànim de lucre

3050/230001/48001 
Subvencions entitats 
finalitat social

Entitats i associacions  que duguin 
activitats obertes a tota la població de 

Molins de Rei i que siguin d'interès 
públic

Concurrència 
competititva

    34.070,40 € 
% import projecte 
presentat

Núm. sol·licituds presentades. Núm. 
sol·licituds atorgades. Núm. 

sol·licituds denegades. % atorgat 
respecte a l'import de l'aplicació 

pressupostària

ASP
Serveis 
Socials

Subvencions a entitats i 
associacions sense ànim de 
lucre

Bases específiques de 
l’Ajuntament de Molins de Rei 
reguladores de la concessió 

d’ajuts a entitats i 
associacions sense ànim de 

lucre a Molins de Rei

22/02/2018 05/03/2018

Col·laborar en la millora de l'atenció que aquestes 
entitats i/o associacions donen al col·lectiu de la gent 
gran i incentivar la participació de voluntariat en els 
projectes d'aquestes entitats

Incrementar l'associacionisme i les activitats dutes a 
terme per a les entitats de la vila i difondre tot tipus 
d'activitats que es duen a terme des de les entitats de 
gent gran

31/12/2023

L'increment de la cohesió social. El foment de la 
participació ciutadana.La promoció de les persones. 
La realització de projectes i activitats que 
persegueixin les finalitats descrites anteriorment.

Entitats i associacions 
sense ànim de lucre

3050/231202/48000 
Subvencions entitats gent 
gran

Entitats i associacions  que duguin 
activitats obertes a tota la població de 

Molins de Rei i que siguin d'interès 
públic

Concurrència 
competititva

      7.753,35 € 
% import projecte 
presentat

Núm. sol·licituds presentades. Núm. 
sol·licituds atorgades. Núm. 

sol·licituds denegades. % atorgat 
respecte a l'import de l'aplicació 

pressupostària

Atorgament/RessolucióBases Convocatòria



ASP
Programes 
específics

Aport. i subvencions proj. 
presentats per les ONG

Bases específiques per a la 
concessió de subvencions a 
projectes de cooperació al 

desenvolupament i de 
sensibilització, presentats per 

organitzacions no 
governamentals, entitats i 

associacions sense afany de 
lucre de Molins de Rei

22/07/2021 09/08/2021

Potenciar la solidaritat de l’Ajuntament de Molins de Rei 
envers els països empobrits econòmicament i 
socialment. Cofinançar projectes d’emergència i d’acció 
humanitària, esdevinguts per conflictes armats i/o 
catàstrofes naturals. Pal·liar els greus conflictes i 
catàstrofes humanitàries, que s’esdevenen arreu del 
món. Potenciar el sentiment de solidaritat i 
sensibilització a la ciutadania de Lleida, envers als 
països afectats per aquests fets.

Contribuir a l'èxit dels processos i els models de 
desenvolupament dels païssos empobrits. La lluita 
contra la pobresa i les desigualtats. La millora de 
l'accés a la sanitat, l'educació i l'aigua

31/12/2023
Generar progrés i igualtat social, generar creixement 
econòmic sostenible, millorar les condicions de vida 
de les prsones dels paissos empobrits.

ONG's i entitats i/o 
associacions sense 
afany de lucre de 
Molins de Rei.

3280/234004/48001 Aport. 
i subvencions proj. 
presentats per les ONG

ONG i entitats sense afany de lucre 
de Molins de Rei

Concurrència 
competititva

    45.150,00 € 
% import projecte 
presentat

Núm. sol·licituds presentades. Núm. 
sol·licituds atorgades. Núm. 

sol·licituds denegades. % atorgat 
respecte a l'import de l'aplicació 

pressupostària

ASP
Serveis 
Socials

Beques de menjador

Bases reguladores 
específiques per a la 

concessió d'ajuts 
complementaris de menjador 

escolar de l'Ajuntament de 
Molins de Rei

22/07/2021 05/08/2021 Afavorir famílies vulnerables econòmicament garantir servei de menjador a les famílies vulnerables
Curs escolar 
2023-2024

famílies vulnerables
3050/231101/48003 
Beques de menjador

Estar matriculat o pre-matriculat en un 
centre educatiu sufragat amb fons 

públics que disposi de servei de 
menjador escolar. Haver sol•licitat 

l’ajut individual de menjador del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, 

del Vallès Occidental o d’altres 
administracions publiques. Estar 

empadronat a Molins de Rei.  Segons 
la renda de la unitat familiar. 

Concurrència no 
competitiva

    67.000,00 € 
Si / Consell 
Comarcal

Núm. sol·licituds presentades. Núm. 
sol·licituds atorgades. Núm. 

sol·licituds denegades. % atorgat 
respecte a l'import de l'aplicació 

pressupostària

ASP Cultura
Conveni Associació Festival 
de Cine de Terror MdR

Subvenció nominativ 
Associació Festival de Cine 

de Terror MdR
No procedeix No procedeix

Fomentar el coneixment, l'interès, el respecte i la 
sensibilitat per les arts cinematogràfiques i en concret 
pel cinema de terror.

Divulgar el gènere de cinema de terror. Formar i 
fidelitzar al públic

31/12/2023

L'increment de la cohesió social. El foment de la 
participació ciutadana.La promoció de les persones. 
Incrementar la capacitat de creació i la pràctica 
cultural. Assolir el màxim grau satisfactori en l'oferta 
cultural i el sentiment de pertinença

Associació Festival de 
Cine de Terror MdR

3020/334201/48007 
Conveni Associació Festival 
de Cine de Terror MdR

Entitat sense anim de lucre Nominativa       1.000,00 € Si

Realització de totes les activitats del 
projecte subencionat. Compliment al 
100 % amb l'obligació de publicitat 

activa.

ASP Esports 

L'atorgament d'ajuts, per 
afavorir la pràctica esportiva i 
d'activitats de lleure a la 
població de Molins de Rei

Ajudes per a la pràctica 
esportiva

31/3/2022. 
Previsió 

modificació de les 
bases

12/04/2022
Estimular la participació i afavorir la pràctica esportiva, 
que cap infant deixi de fer activitat esportiva per manca 
de resursos econòmics

Estimular la participació i facilitar l'accés a l'esport. 
Garantir que ningú pugui quedar exclòs de les activitats 
esportives per raons econòmiques

Curs escolar 
2023-2024

Incrementar el nivell de pràctica esportiva i l'activitat 
física entre tot els grups socials més desafavorits

Persones o famílies 
que es trobin en 
situació econòmia 
precària

3030/231101/48001 Ajudes 
per a la pràctica esportiva

Infants i joves entre 3 i 18 anys. Tots 
els membres de la unitat familiar han  
d’estar empadronats a Molins de Rei. 
Renda per càpita mensual de la unitat    
familiar igual o inferior al 0,485% del 
SMI (Salari mínim interprofessional). 

Que les activitats per les quals 
sol·licitin l’ajut es duguin a terme dins 
el terme municipal de Molins de Rei.

Concurrència no 
competitiva

    10.000,00 € 
Segons la renda 
per càpita

Núm. sol·licituds presentades. Núm. 
sol·licituds atorgades. Núm. 

sol·licituds denegades. % atorgat 
respecte a l'import de l'aplicació 

pressupostària

ASP Infància

l'atorgament d'ajuts, per 
afavorir la pràctica esportiva i 

d'activitats de lleure a la 
població de Molins de Rei

Ajuts famílies per esplais i 
casals d'estiu

31/3/2022. 
Previsió 

modificació de les 
bases

14/04/2022
Estimular la participació i afavorir la pràctica del lleure 

entre els infants
garantir que ningú pugui resultar exclòs de les activitats 

de lleure per raons econòmiques
estiu i curs 

escolar
Incrementar les opcions d'accés a l'educació, al 

lleure i la igualtat d'oportunitats

Persones o famílies 
que es trobin en 

situació econòmia 
precària

3070/233102/48002 Ajuts 
famílies per esplais i casals 

d'estiu

Infants i joves entre 3 i 18 anys. Tots 
els membres de la unitat familiar han  
d’estar empadronats a Molins de Rei. 
Renda per càpita mensual de la unitat    
familiar igual o inferior al 0,485% del 
SMI (Salari mínim interprofessional). 

Que les activitats per les quals 
sol·licitin l’ajut es duguin a terme dins 
el terme municipal de Molins de Rei.

Concurrència no 
competitiva

      5.000,00 € 
segons la Renda 
per càpita

Núm. sol·licituds presentades. Núm. 
sol·licituds atorgades. Núm. 

sol·licituds denegades. % atorgat 
respecte a l'import de l'aplicació 

pressupostària

ASP Esports 
Subvenció nominativa Molins 
de Rei C.F.

Subvenció nominativa Molins 
de Rei C.F.

No procedeix No procedeix Promoure la pràctica esportiva 
Garantir el funcionament del camp de futbol Josep 
Raich

31/12/2023
Increment l'ús de les instal·lacions esportives per a 
la pràctica esportiva i l'activitat física

Molins de Rei Club de 
Futbol

3030/341101/48001 
Subvenció nominativa 
Molins de Rei C.F.

Entitat sense anim de lucre Nominativa     58.462,20 € 

Realització 100 de totes les activitats 
compreses en el projecte 

subencionat. Compliment amb el 100 
amb l'oblicgacio de publicitat activa.

ASP Educació
Subvencions materials 
pedagògics pels centres 
públics

Subvencions materials 
pedagógics pels centres 

públics
22/02/2018 05/03/2018 Facilitar l'adquisió de materials escolars reutilitzables

Estimular la socialització i l'adquisició de materials 
escolars necessaris per a l'educació dels infants i joves 
en les etapes universals als centres docents públics de 
Molins de Rei

Curs escolar 
2023-2024

Incrementar els recursos i les oportunitats per al 
desenvolupament integral d'infants i adolescents, així 
com el suport a les famílies

AFA i Centres escolars 
públics

3040/320001/48004 
Subvencions materials 
pedagógics pels centres 
públics

Tenir aprovada per l’òrgan competent 
la relació del material escolar pel qual 

es demana subvenció

Concurrència 
competititva

    18.375,00 € 
Segons import 
projecte

Núm. sol·licituds presentades. Núm. 
sol·licituds atorgades. Núm. 

sol·licituds denegades. % atorgat 
respecte a l'import de l'aplicació 

pressupostària

ASP Cultura
Ajuts per al pagament de l'IBI 

i l'impost metropolità per a 
entitats amb patrimoni

Annex III. Subvencions 
específiques per a l'ajut a les 

entitats amb seu social a 
Molins de Rei

Bases d'execució 
del pressupost 
anual. Previst 

aprovació bases 
reguladores 

específiques.

05/03/2018 Recolzar les entiats amb patrimoni propi
Contribuir en el manteniment del patrimoni immoble de 
les entitats de la vila

31/12/2023
Mcontribuir en la viabilitat de les entitats amb 
patrimoni immoble. 

entitats sense finalitat 
de lucre amb patrimoni 
de la vila

3020/334201/48002 
Transferencies  corrents 
entitats (retorn IBI i impost 
metropolità)

Entitats sense finalitat de lucre que 
disposin de seu social en propietat i 
les que tinguin un local de lloguer a 

qui se’ls hi repercuteix l’impost de l’IBI

Concurrència 
competititva

      9.000,00 € 
% prorroteig sobre 
les sol·licituds 
presentades

Núm. sol·licituds presentades. Núm. 
sol·licituds atorgades. Núm. 

sol·licituds denegades. % atorgat 
respecte a l'import de l'aplicació 

pressupostària

DEV
Innovació i 
Empresa

Subvencions per a autònoms 
per l’aprofitament de les 

tecnologies 4.0

Bases reguladores 
específiques de la 

convocatòria de subvencions 
per a autònoms per 
l’aprofitament de les 

tecnologies 4.0.

04/06/2020 07/07/2020 Transformació digital
Incentivar l’aprofitament de les noves oportunitats i 

reptes de la transformació digital a empreses de Molins 
de Rei amb un màxim de 10 treballadors

31/12/2023
Implementar noves tecnologies dins de l'activitat 

empresarial. 

 Empreses siguin 
persones físiques o 

jurídiques de fins a deu 
treballadors que 

realitzin una activitat 
econòmica, amb 

domicili fiscal a Molins 
de Rei

(5200.433101.47002) 
Subvencions per a 

autònoms  

assessorament personalitzat mínim 
de 3 hores abans de la sol·licitud de 

subvenció

Concurrència 
competititva

    20.000,00 € 
Fins un màxim de 

1.500€.
No es previst 9

 Núm. sol·licituds atorgades. Núm. 
sol·licituds denegades. % atorgat 
respecte a l'import de l'aplicació 

pressupostària

DEV
Innovació i 
Empresa

Subvencions de les quotes  
mensuals del règim especial 

de treballadors autònoms 
(RETA) i despeses de local, 

per a la posada en marxa 
d'una activitat econòmica

Bases reguladores 
específiques de la 

convocatòria de subvencions 
de les quotes  mensuals del 

règim especial de treballadors 
autònoms (RETA) i despeses 
de local, per a la posada en 

marxa d'una activitat 
econòmica. 

04/06/2020 07/07/2020 Fomentar la ocupació i l'emprenadoria

Incentivar la creació del propi lloc de treball per part de 
persones de Molins de Rei en situació de desocupació 
o que ubiquin la seva activitat econòmica a Molins de 

Rei

31/12/2023 Reduir l'atur en la creació de llocs de treball propis

Autònoms individuals o 
autònoms integrats en 

una societat civil o 
mercantil de nova 

creació. . 

(5200.433101.47000) 
Subvencions a les persones 

desocupades 
Realitzar una pla d'empresa 

Concurrència 
competititva

    20.000,00 € 
Fins un màxim de 

2.300€.
No es previst 8

 Núm. sol·licituds atorgades. Núm. 
sol·licituds denegades. % atorgat 
respecte a l'import de l'aplicació 

pressupostària

DEV FCCT
Subvenció per associació de 
comerciants de Molins de Rei

Subvenció nominativa Unió 
de Botiguers de Molins de Rei

No procedeix No procedeix
Potenciar el teixit comercial col·laborant en la promoció, 
dinamització i reactivació dels comerços i empreses de 

serveis de la vila

Supervivència i creixement dels comerços i empreses 
de serveis. Manteniment i creació de llocs de treball. 

Foment del consum de proximitat
31/12/2023

Incrementar el consum de producte de proximitat. 
Millorar i incrementar els serveis als clients. 

Incrementar l'associacionisme comercial

Unió de Botiguers de 
Molins de Rei

5100/431401/48000 
(Conveni subenció 

d'activiats dinamització 
BotMol)

Entitats sense anim de lucre Nominativa 35.921,09 € Mínim 35.921,09 8

Número d'actuacions de dinamització 
comercial realitzades. Adaptació 

horari a necessitats clients. 
Increment associats

DEV FCCT
Subvenció per associació de 

venedors del Mercat 
Municipal de Molins de Rei

Subvenció nominativa a 
l'Associació de Venedors del 
Mercat Municipal (AVMM)

No procedeix No procedeix
Potenciar el teixit comercial col·laborant en la promoció, 

dinamització i reactivació dels comerços del Mercat 
Municipal, locomotora del centre comercial a cel obert

Supervivència i creixement dels comerços i empreses 
de serveis. Manteniment i creació de llocs de treball. 
Foment del consum de proximitat i de producte fresc

31/12/2023

Incrementar el consum de producte fresc i de 
proximitat. Atreure clientela més jove i amb nous 

hàbits de consum. Millorar i incrementar els serveis 
als clients.

AVMM

5100/431401/48001 
(Conveni subvenció 

d'activitats dinamització am 
AV)

Entitats sense anim de lucre Nominativa 5.516,78 € Mínim 5.516,78 8

Número d'actuacions de dinamització 
comercial realitzades. Número nous 
serveis a clients. Adaptació horari a 

necessitats clients



DEV
Innovació i 
Empresa

Subvencions per 
associacions empresarials 

poligons Molins de Rei

Subvenció nominativa amb  
l’Associació d’empresaris i 

propietaris del polígon 
industrial El Pla i l’Associació 
d’empresaris i propietaris del 
polígon industrial Riera del 

Molí 

No procedeix No procedeix

Participació i col·laboració en el foment de 
l’associacionisme empresarial, de la dinamització i 

promoció dels poligons de Molins de Rei, Riera del Molí i 
El Pla,  impulsar la reactivació de les empreses ubicades 

als polígons, fomentant  el seu manteniment i 
supervivència així com contribuir a que no es perdin 

llocs de treball i a la creació de llocs de treball. 

Definir un pla de treball que prioritzi l’execució 
d’activitats en els polígons  dirigides a fomentar 

l’associacionisme empresarial, a identificar projectes 
conjunts i a mancomunar serveis, a l’ocupació de les 

naus buides, a accions d’impuls de xarxes de contacte 
empresarial, accions per promocionar la pròpia 

associació, a la millora de la imatge, els serveis bàsics i 
els serveis avançats dels polígons. 

31/12/2023

Increment de l'associacionisme empresarial, 
identificar projectes conjunts,  portar a terme serveis 

que donin suport a les empreses ubicades als 
polígons i activitats que promocionin els poligons, i 

atraguin inversors a les naus buides, i 
conseqüentment es reactivi el teixit empresarial, i 

s'incrementin llocs de treball. 

Associació 
d'empresaris del 

polígon Riera del Molí i 
Associació 

d'empresaris del 
polígon El Pla 

5200/433201/48000 
Subvencions per assoc. 

empresarials poligons MRei
Entitats sense anim de lucre Nominativa 30.450,00 € 14.500 8 i 9

Increment d'associats. Número 
d'activitats realitzades de suport a les 

empreses dels poligons. Número 
d'activitats realitzades per atraure 

inversors. 

ESC GU

Subvenció per activitats a 
l'Associació de Defensa 

Forestal Puigmadrona-Olorda 
(ADF)

Subvenció nominativa ADF No procedeix No procedeix
Col·laboració entre l'Ajuntament i l'ADF en matèria de 

vigilància i prevenció d'incendis  dins del terme municipal 
de Molins de Rei

Elaboració i execució col·lectiva de programes de 
vigilància i prevenció d'incendis; actuacions urgents en 
cas d'incendis i de reforestació dels terrenys afectats; 

realització de campanyes de divulgació entre els titulars 
de terrenys forestals.

31/12/2023
Vigilància i prevenció d'incendis i actuacions 

operatives posteriors

Associació de Defensa 
Forestal Puigmadrona-

Olorda (ADF)

2220/135101/48000 
Subvenció per activitats a 

l´ADF
Entitats sense anim de lucre Nominativa 7.148,40 €

Número realitzat de serveis de 
prevenció i d'actuacions operatives

ESC GU

Subvenció per a l'Associació 
de Voluntaris de Protecció 

Civil de Molins de Rei 
(AVPCMDR)

Subvenció nominativa 
Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Molins de 

Rei ( AVPCMDR)

No procedeix No procedeix
Col·laboració entre l'Ajuntament i l'AVPCMDR en 

matèria de voluntariat  i serveis de protecció civil dins del 
terme municipal de Molins de Rei

Tasques prèvies a una situació de risc o emergències 
(previsió, prevenció, planificació, formació i 

informació); activitats cícliques anuals;  i tasques 
operatives en episodis de risc i en dispositius 

preventius d’actes amb risc associat.

31/12/2023
Tasques previes de protecció civil i actuacions 

operatives posteriors

Associació de 
Voluntaris de Protecció 
Civil de Molins de Rei 

(AVPCMDR)

2220/135101/48001  
Subvenció per AVPCMDR

Entitats sense anim de lucre Nominativa 2.100,00 €
Número realitzat de serveis de 

prevenció i d'actuacions operatives


