COMPTES ANUALS DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA
D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA”,
Corresponents a l’exercici 2020

Traducció dels comptes anuals emesos originalment en castellà i elaborats d’acord amb el marc normatiu
d’informació financera aplicable a l’Entitat a Espanya (veure Nota 2). En el cas de discrepància, preval la versió en
castellà.

La versió del nostre informe és una traducció de l’original, el qual va ser preparat en castellà. S’han pres totes les mesures necessàries
per tal que la traducció sigui una representació el més acurada possible. Tot i això, en tots els aspectes d’interpretació de la informació,
punts de vista i opinions, la versió original del nostre informe preval per davant d’aquesta traducció.

Informe d’auditoria de comptes anuals emès per un auditor
independent
Al Patronat de la Fundació Bancària Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”:
Opinió
Hem auditat els comptes anuals de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
“la Caixa” (la Fundació), que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2020, el compte de resultats i
la memòria corresponent a l’exercici finalitzat en aquesta data.
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació a 31 de desembre de 2020, així
com els resultats corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc
normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació (que s’identifica a la nota 2 de la memòria) i,
en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.
Fonament de l’opinió
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat
d’auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes normes
es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels
comptes anuals del nostre informe.
Som independents de la Fundació de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els
d’independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya segons allò
que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem
prestat serveis diferents als de l’auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o
circumstàncies que, d’acord amb allò que estableix l’esmentada normativa reguladora, hagin afectat
la necessària independència de manera que s’hagi vist compromesa.
Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada
per a la nostra opinió.
Qüestions clau de l’auditoria
Les qüestions clau de l’auditoria són aquelles qüestions que, segons el nostre judici professional, han
estat de la major significativitat en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual.
Aquestes qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el
seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, i no expressem una opinió per
separat sobre aquestes qüestions.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., C/Conquistador, 18, 07001 Palma de Mallorca, España
Tel.: +34 915 684 400 / +34 902 021 111, Fax: +34 915 685 400, www.pwc.es
R. M. Madrid, hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3ª
Inscrita en el R.O.A.C. con el número S0242 - CIF: B-79 031290
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Fundació Bancària Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”
Qüestions clau de l’auditoria
Deteriorament del valor en inversions en
entitats del grup i associades a llarg termini

Manera en què s’han tractat en l’auditoria

La Fundació manté, dins l’epígraf “Inversions
en entitats del grup i associades a llarg
termini”, la inversió en Criteria Caixa, S.A.U.
que, al 31 de desembre de 2020, suposa més
del 90% de l’actiu del seu balanç.

A continuació, es descriuen els principals
procediments d’auditoria realitzats sobre el
procés de valoració de la participació que la
Fundació manté en el Grup Criteria Caixa:

La Fundació realitza un seguiment periòdic de
la citada inversió, realitzant, així mateix, al
menys al tancament de l’exercici, una anàlisis
de la possible existència d’indicis de
deteriorament, valorant-se l’esmentada
participació a cost o al valor recuperable, si
aquest fos inferior.

•

Manteniment de reunions amb la Direcció
de la Fundació per l’enteniment de les
polítiques comptables i les assumpcions
rellevants que formen part del procés de
valoració de la participació en el Grup
Criteria Caixa al tancament de l’exercici.

•

Obtenció dels comptes anuals auditats
individuals i consolidats de Criteria Caixa,
S.A., analitzant els informes d’auditoria i la
informació referent als mètodes de valoració
i valors comptables en relació als seus
principals actius i passius. Així mateix,
obtenció del valor patrimonial al tancament
de l’exercici del Grup Criteria Caixa.

•

Comprovació dels desglossaments
d’informació inclosos als comptes anuals
adjunts en relació amb el procés de
valoració al tancament de l’exercici de la
participació en entitats del grup i associades
a llarg termini.

Criteria Caixa, S.A. és una societat holding
que manté un volum significatiu del seu
balanç en participacions en empreses de
diferents sectors de l’activitat i àmbits
geogràfics.
La Fundació calcula el valor recuperable de la
participació en Criteria Caixa, S.A., tenint en
compte el valor patrimonial de la mateixa, així
com la informació amb què compta del
seguiment realitzat per l’esmentada
participació, al seu torn, de les seves
participacions més significatives.
Donada la representativitat de l’esmentada
inversió sobre el total de l’actiu del balanç, així
com el procés de seguiment que comporta
l’anàlisi dels principals actius amb què compta
en el seu balanç del Grup Criteria Caixa, en un
entorn econòmic d’elevada incertesa com
l’actual, derivat de la crisi originada per la
Covid-19, el citat procés de valoració s’ha
considerat com una qüestió clau en el nostre
procés d’auditoria.

Qualsevol diferència obtinguda com a resultat
dels nostres procediments descrits anteriorment
respecte als càlculs de la Fundació, s’ha
mantingut en un rang raonable en relació a
l’import pel qual aquesta inversió figura
registrada en els comptes anuals adjunts.

Veure notes 4.b i 6 dels comptes anuals
adjunts.
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Fundació Bancària Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”
Qüestions clau de l’auditoria
Reconeixement de despeses vinculades amb
les finalitats fundacionals

Manera en què s’han tractat en l’auditoria

Tal com es descriu en la memòria dels
comptes anuals adjunts, en l’exercici 2020 la
Fundació ha registrat un import significatiu
com a despeses imputades a activitats
relacionades amb les seves finalitats
fundacionals, els quals, suposen el
percentatge de despeses majoritari de la
Fundació.

A continuació, es descriuen els principals
procediments d’auditoria realitzats per
comprovar el procés de reconeixement i registre
de les despeses vinculades a finalitats
fundacionals:

Aquestes despeses han de ser reconegudes
al compte de pèrdues i guanys de la Fundació
considerant la seva meritació, és a dir, quan
es produeix el corrent real de béns i serveis
que representen, independentment del
moment en què es produeixi el corrent
monetari o financer derivat de les
esmentades despeses.
La rellevància de l’adequat reconeixement
d’aquesta tipologia de despeses per a la
imatge fidel de la Fundació implica que la
comprovació de l’adequat reconeixement de
les despeses vinculades a les finalitats
fundacionals hagi estat una qüestió clau en el
nostre procés d’auditoria.

•

Manteniment de reunions amb la Direcció de
la Fundació per obtenir un enteniment de les
polítiques comptables i mètodes d’estimació
que formen part del procés de
reconeixement de despeses al tancament de
l’exercici.

•

Enteniment de l’entorn de control i
seguiment realitzat per la Direcció en relació
al procés d’aprovació i formalització
d’aquestes despeses.

•

Selecció d’una mostra de convenis o
contractes per tal de validar que el criteri de
reconeixement de la despesa associada als
mateixos és coherent i s’ajusta als criteris
establerts en la normativa aplicable.

•

Realització de procediments substantius
sobre l’exactitud i integritat dels saldos
registrats a comptabilitat, mitjançant l’anàlisi
d’una mostra de contractes i convenis
realitzats amb els beneficiaris.

•

Comprovació, per una mostra de registres
comptables, de la documentació justificativa
de la liquidació de la despesa.

•

Comprovació que els desglossaments
inclosos en la memòria són els requerits per
la normativa per a aquesta àrea.

Veure nota 13 de la memòria dels comptes
anuals adjunts.

Qualsevol diferència obtinguda com a resultat
dels nostres procediments descrits anteriorment,
s’ha mantingut en un rang raonable en relació a
l’import pel qual les despeses vinculades amb les
finalitats fundacionals figuren registrades en els
comptes anuals adjunts.

3

Fundació Bancària Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”
Qüestions clau de l’auditoria
Recuperabilitat dels actius per impost diferit

Manera en què s’han tractat en l’auditoria

La Fundació, al tancament de l’exercici 2020,
pertany al Grup fiscal format addicionalment,
entre altres entitats, per Criteria Caixa, S.A. i
per CaixaBank, S.A., sent aquesta última la
societat dominant de l’esmentat Grup fiscal.

En el marc de la nostra auditoria i, comptant amb
la col·laboració dels nostres experts en matèria
fiscal hem realitzat una entesa del procés
d’estimació dels actius per impostos diferits, així
com de la seva recuperabilitat futura.

La Societat dominant del Grup fiscal realitza,
en col·laboració amb un expert independent
amb caràcter periòdic, una avaluació de
l’horitzó temporal de la recuperabilitat dels
actius fiscals diferits, considerant la normativa
aplicable i, tenint en compte, tant els últims
pressupostos com els plans de negoci
elaborats i aprovats per la Direcció i l’Òrgan
d’administració de cadascuna de les entitats
que formen part del Grup fiscal.

A continuació, es descriuen els principals
procediments d’auditoria duts a terme:

D’acord amb l’anterior, l’avaluació de la
recuperabilitat dels actius per impostos
diferits de la Fundació dependrà, entre altres
factors, del compliment efectiu de les
assumpcions i hipòtesis considerades en
l’anàlisi de la recuperabilitat realitzat per el
Grup fiscal al qual pertany, que comporta que
sigui un anàlisis complex i que requereixi un
elevat grau de judici i estimació, en un entorn
econòmic com l’actual, que genera una major
incertesa per la crisi econòmica derivada de
la Covid-19, motiu pel qual s’ha considerat
una qüestió clau d’auditoria.

•

Anàlisi de l’estratègia fiscal planificada per la
Direcció de la Fundació en relació a la
determinació de la recuperabilitat dels actius
fiscals diferits.

•

Comprovació de la raonabilitat dels imports
dels actius per impostos diferits considerats
monetitzables dins el Grup fiscal al qual
pertany la Fundació.

•

Anàlisi de la informació referent a últims
pressupostos i plans de negoci utilitzats per
la Societat dominant del Grup fiscal, els
quals, inclouen el efectes estimats a futur
derivats de l’actual context econòmic originat
per la Covid-19 sobre la capacitat de
generació de bases imposables positives en
exercicis futurs.

•

Anàlisi de la coherència de la informació
utilitzada per a l’elaboració dels
pressupostos, plans de negoci i hipòtesis
econòmiques i financeres considerades, així
com del grau de compliment dels resultats
reals obtinguts en comparació amb els
projectats en l’anàlisi de la recuperabilitat
facilitada per la Societat dominant del Grup
fiscal corresponent a l’exercici anterior.

•

Anàlisi de les assumpcions assumides en
les estimacions per al càlcul de les
diferències temporals, per avaluar que són
completes, adequades i utilitzables en els
terminis establerts.

Veure notes 4.d i 11 dels comptes anuals
adjunts.
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Fundació Bancària Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”
Qüestions clau de l’auditoria

Manera en què s’han tractat en l’auditoria
•

Comprovació de la informació inclosa en
els comptes anuals consolidats adjunts en
relació amb el procés d’anàlisi de
recuperabilitat dels actius fiscals diferits
amb què compta la Fundació a tancament
de l’exercici.

Com a resultat dels procediments anteriors, hem
obtingut suficient i adequada evidència d’auditoria
per concloure sobre la raonabilitat de les
estimacions realitzades pel Grup fiscal al qual
pertany la Fundació respecte a la recuperabilitat
dels actius per impostos diferits registrats en els
comptes anuals adjunts.
Altres qüestions
Els comptes anuals de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”
corresponents a l’exercici finalitzat al 31 de desembre de 2019 van ser auditats per un altre auditor
que va expressar una opinió favorable sobre aquests comptes anuals el 19 de maig de 2020.
Responsabilitat del Director General i de la comissió d’auditoria amb relació amb els comptes
anuals
El Director General és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de manera que expressin
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació, de conformitat
amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat a Espanya, i del control intern que
consideri necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material, a
causa de frau o error.
En la preparació dels comptes anuals, el Director General és responsable de la valoració de la
capacitat de la Fundació per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons correspongui,
les qüestions relacionades amb entitat en funcionament i utilitzant el principi comptable d’entitat en
funcionament excepte si el Director General té la intenció de liquidar la Fundació o de cessar les
seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista.
La comissió d’auditoria és responsable de la supervisió del procés d’elaboració i presentació dels
comptes anuals.
Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt
estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d’auditoria que conté
la nostra opinió.
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada de
conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya
sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o
error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement
que influeixen en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes
anuals.
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Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de
comptes vigent a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud
d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També:
•

Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau
o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i
obtenim evidència d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra
opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el
cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació,
omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l'elusió del control intern.

•

Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar
procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la
finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’Entitat.

•

Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les
estimacions comptables i la corresponent informació revelada pel Director General.

•

Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Director General, del principi
comptable d’entitat en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda,
concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions
que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la Fundació per continuar com a
entitat en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que
cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent informació revelada en
els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió
modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència obtinguda fins a la data de
nostre informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que la
Fundació deixi de ser una entitat en funcionament.

•

Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents
de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb la comissió d’auditoria de l'Entitat en relació, entre altres qüestions, l’abast i el
moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria, així com
qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l’auditoria.
També proporcionem a la comissió d’auditoria de l'Entitat una declaració de que hem complert els
requeriments d’ètica aplicables, inclosos els d’independència, i ens hem comunicat amb la mateixa
per informar d’aquelles qüestions que raonablement puguin suposar una amenaça per a la nostra
independència i, si escau, de les corresponents salvaguardes.
Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació a la comissió d’auditoria de l’entitat,
determinem les que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals del període
actual i que són, en conseqüència, les qüestions clau de l’auditoria.
Descrivim aquestes qüestions en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions legals o
reglamentàries prohibeixin revelar públicament la qüestió.
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Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris
Informe addicional per a la comissió d’auditoria
L’opinió que s’expressa en aquest informe és coherent amb allò que es manifesta en el nostre informe
addicional per a la comissió d’auditoria de la Fundació de data 19 de maig de 2021.
Període de contractació
El Patronat de la Fundació en la seva reunió celebrada el 14 de febrer de 2019 va nomenar a
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. com auditors per un període de 3 anys, comptats a partir de
l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2020.
Serveis prestats
Els serveis, diferents de l’auditoria de comptes, que han estat prestats a l’entitat auditada es detallen
a la nota 15.3 de la memòria dels comptes anuals adjunts.
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (S0242)

Original en castellà signat per
Guillermo Cavia González (20552)
19 de maig de 2021
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FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA”
BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2020 I 2019 (milers d’euros)

ACTIU

Notes
Memòria

A) ACTIU NO CORRENT

31/12/2020

31/12/2019 (*)

11.312.346

11.325.720

Immobilitzat intangible
Aplicacions informàtiques

Nota 5

8.682
8.682

10.057
10.057

Immobilitzat material

Nota 5

378.764

376.946

Terrenys i construccions

223.357

228.581

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material

140.158

142.781

15.249

5.584

10.467.353

10.469.790

10.467.353

10.467.353

Immobilitzat en curs i bestretes
Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini

Nota 6.1

Instruments de patrimoni
Crèdits a entitats
Inversions financeres a llarg termini

Nota 6.2

Instruments de patrimoni
Crèdits a entitats
Altres actius financers
Altres crèdits amb les administracions públiques
Actius per impost diferit

Nota 11

B) ACTIU CORRENT
Deutors comercials i altres comptes per cobrar

-

2.437

41.773

42.373

251

251

1.697

1.591

420

433

39.405

40.098

415.774

426.554

231.741

206.730

1.561

8.413

Clients, empreses del Grup i associades

Nota 12.2

30

116

Deutors diversos

Nota 6.2

619

1.363

127

147

Personal
Altres crèdits amb les administracions públiques
Inversions en entitats del Grup i associades a curt termini

Nota 6.2

785

6.787

Nota 6.1

161.865

149.487

Crèdits a entitats
Altres actius financers
Inversions financeres a curt termini

-

608

161.865

148.879

594

594

Instruments de patrimoni

Nota 6.2

412

413

Crèdits a entitats

Nota 6.2

108

108

74

73

67.721

48.236

67.721

48.236

11.544.087

11.532.450

Altres actius financers
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Tresoreria
TOTAL ACTIU (A + B)

Nota 7

Les Notes 1 a 18 i l’Annex 1 adjunts formen part integrant del Balanç a 31 de desembre de 2020.
(*) Es presenta exclusivament a efectes comparatius.
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FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA”
BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2020 I 2019 (milers d’euros)

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes

31/12/2020

31/12/2019 (*)

Memòria
A) PATRIMONI NET
Fons propis

Nota 8

Dotació fundacional / Fons Social
Dotació fundacional / Fons Social
Reserves
Altres reserves
Excedent d’exercicis anteriors
Romanent

11.258.810

11.219.870

11.258.803

11.219.862

5.868.000

5.868.000

5.868.000

5.868.000

5.049.309

5.049.309

5.049.309

5.049.309

302.553

257.184

302.553

257.184

38.941

45.369

7

8

61.569

73.970

607

1.306

317

1.016

Excedent de l’exercici
Ajustos per canvis de valor

B) PASSIU NO CORRENT
Provisions a llarg termini

Nota 9

Obligacions per prestacions a llarg termini al personal
Altres provisions
Deutes a llarg termini

Nota 6.3

Altres passius financers

290

290

60.959

66.661

60.959

66.661

Deutes amb entitats del Grup i associades a llarg termini

Nota 6.4

-

6.000

Passius per impost diferit

Nota 11

3

3

223.708

238.610

699

2.267

11.479

6.687

C) PASSIU CORRENT
Provisions a curt termini

Nota 9

Deutes a curt termini

Nota 6.3

11.479

6.687

Deutes amb entitats del Grup i associades a curt termini

Altres passius financers
Nota 6.4

6.012

20.557

Beneficiaris – Creditors

Nota 10

122.613

112.484

82.905

96.615

Creditors comercials i altres comptes a pagar
Proveïdors, entitats del Grup i associades

Nota 12.2

6.835

6.851

71.780

85.916

Personal (remuneracions pendents de pagament)

1.998

1.736

Altres deutes amb les administracions públiques

2.292

2.112

11.544.087

11.532.450

Creditors diversos

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)

Les Notes 1 a 18 i l’Annex 1 adjunts formen part integrant del Balanç a 31 de desembre de 2020.
(*) Es presenta exclusivament a efectes comparatius.
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FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA”
COMPTE DE RESULTATS CORRESPONENT ALS EXERCICIS ANUALS FINALITZATS EL 31 DE DESEMBRE DE
2020 I 2019 (milers d’euros)
Notes
Memòria
A) Operacions continuades
1. Ingressos de l’activitat pròpia
Aportacions d’usuaris
Subvencions imputades a l’excedent de l’exercici
Donacions i llegats imputats a l’excedent de l’exercici
Reintegrament d’ajudes i assignacions
3. Despeses per ajudes i altres
Ajudes monetàries
Ajudes no monetàries
Reintegrament de subvencions, donacions i llegats
7. Altres ingressos de l’activitat
8. Despeses de personal
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials
Provisions
9. Altres despeses de l’activitat
Serveis exteriors
Tributs
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials
10. Amortització de l’immobilitzat
13. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat
Deteriorament i pèrdues
Resultats per alienacions i altres
A.1) EXCEDENT DE L’ACTIVITAT (1 + 3 + 7 + 8 + 9 + 10 + 13)
14. Ingressos financers
De participacions en instruments de patrimoni
En entitats del Grup i associades
De valors negociables i altres instruments financers
D’entitats del Grup i associades
15. Despeses financeres
Per deutes amb empreses i entitats del Grup i associades
17. Diferències de canvi
A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (14+15+17)
A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS (A.1 + A.2)
19. Impostos sobre beneficis
A.4) EXCEDENT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (A.3+19)
B) Operacions interrompudes
A.5) Variació del patrimoni net reconeguda en l’excedent de l’exercici (A.4)
C) Ingressos i despeses imputades directament al Patrimoni Net
1. Actius financers disponibles per a la venda
3. Subvencions rebudes
4. Donacions i llegats rebuts
C.1) Variació del patrimoni net per ingressos i despeses reconeguts directament
en el patrimoni net (1 + 3 + 4)
D) Reclassificacions a l’excedent de l’exercici
3. Subvencions rebudes
4. Donacions i llegats rebuts
D.1) Variació del patrimoni net per reclassificacions a l’excedent de l’exercici (3 +
4)
E) Variació del patrimoni net per ingressos i despeses imputades directament al
patrimoni net (C.1 + D.1)
F) Ajustos per canvi de criteri
G) Ajustos per errors
H) Variacions en la dotació fundacional o en el fons social
I) Altres variacions
J) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET EN L’EXERCICI (A.5 + E + F + G
+ H + I)

Nota 4 i)
Nota 4 i)
Nota 10
Nota 13.1

Nota 13.3
Nota 13.3
Nota 9
Nota 13.2

Nota 5
Nota 5

Nota 6.1

Nota 6.4
Nota 6.1

Nota 11

Nota 8

Nota 4 i)
Nota 4 i)

Nota 4 i)
Nota 4 i)

2020

2019 (*)

20.314
1.382
9.971
2.094
6.867
(252.949)
(249.689)
(894)
(2.366)
2.940
(37.432)
(26.593)
(10.871)
32
(216.804)
(219.434)
(1.344)
3.974
(17.792)
(165)
(314)
149
(501.888)
390.025
390.000
390.000
25
25
(167)
(167)
(114)
389.744
(112.144)
151.085
38.941

32.822
3.840
24.682
1.900
2.400
(269.608)
(269.366)
(242)
4.014
(39.530)
(29.153)
(10.877)
500
(242.449)
(245.523)
(1.166)
4.240
(17.509)
(3.365)
(1.734)
(1.631)
(535.625)
420.026
420.000
420.000
26
26
(441)
(441)
46
419.631
(115.994)
161.363
45.369

38.941

45.369

(1)
9.971
2.094

2
24.682
1.900

12.064

26.584

(9.971)
(2.094)

(24.682)
(1.900)

(12.065)

(26.582)

(1)

2

-

-

38.940

45.371

Les Notes 1 a 18 i l’Annex 1 adjunts formen part integrant del Compte de Resultats a 31 de desembre de 2020.
(*) Es presenta exclusivament a efectes comparatius.
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FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA”
MEMÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI ANUAL
ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020
(1)

ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA”

Naturalesa de l’Entitat
La Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (d’ara endavant, la Fundació o
la Fundació Bancària ”la Caixa”), és una fundació bancària sense ànim de lucre el patrimoni de la qual es
troba afecte de manera duradora a la realització dels fins d’interès general que es detallen en els seus
Estatuts i és el resultat de la transformació en fundació bancària de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona.
La Fundació Bancària ”la Caixa”, amb NIF G58899998, té el domicili social a la plaça Weyler, número 3,
de Palma de Mallorca.
El 16 de juny de 2014 es va fer efectiva la transformació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” en fundació bancària, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2013, de 27 de desembre,
de caixes d’estalvis i fundacions bancàries, i es va inscriure en el Registre de Fundacions del Ministeri de
Justícia amb el número 1658.
Així mateix, l’Assemblea General de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona també va acordar: a) la
segregació, que es va fer efectiva l’octubre de 2014, a favor de Criteria Caixa, S.A.U. (íntegrament
participada per la Fundació Bancària ”la Caixa”) dels actius i passius no subjectes a l’Obra Social
(incloent-hi la participació en CaixaBank). La Fundació Bancària ”la Caixa” va passar a tenir la seva
participació en CaixaBank de forma indirecta a través de Criteria, i b) la dissolució i liquidació de l’antiga
Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i aportació a la Fundació Bancària ”la Caixa” del seu
patrimoni social. La Fundació Bancària ”la Caixa” està subjecta a la supervisió del Banc d’Espanya en
relació amb la seva participació indirecta, a través de Criteria Caixa, S.A.U., a CaixaBank, S.A. (d’ara
endavant, CaixaBank), en els termes que resulten de la Llei de caixes d’estalvis i fundacions bancàries i el
Protectorat d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.
La Fundació està regulada per la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions
bancàries i, amb caràcter supletori, per la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.
Segons el que estableixen els Estatuts de l’Entitat, la Fundació Bancària ”la Caixa” duu a terme les seves
activitats principalment en tot el territori de l’Estat, sense perjudici d’una dedicació especial per raó del
seu origen a Catalunya i les Balears, així com del possible desenvolupament de la seva activitat en
l’àmbit internacional.
La Fundació Bancària ”la Caixa” té per objecte, amb caràcter general, fomentar i desenvolupar obres
socials, benèfiques, assistencials, docents o culturals. Per fer-ho, orienta la seva activitat principal a
atendre i desenvolupar l’Obra Social i a gestionar adequadament les seves participacions, entre les quals
hi ha la participació en CaixaBank. La participació econòmica de la Fundació Bancària ”la Caixa” a
CaixaBank a 31 de desembre de 2020 i 2019 és del 40,43% i del 40,00%, respectivament.
La Fundació Bancària ”la Caixa” gestiona la seva participació en CaixaBank de manera indirecta a través
de la seva participació en el 100% del capital de Criteria Caixa, S.A.U. (d’ara endavant, Criteria), entitat
que també duu a terme la gestió de participacions bancàries i empresarials en sectors estratègics com
l’energètic, les infraestructures, els serveis i el negoci immobiliari.
L’article 44 de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries, estableix
l’obligació, per a les fundacions bancàries que posseeixin una participació igual o superior al 30 per cent
del capital en una entitat de crèdit o que els permeti el control d’aquesta en els termes que estableix
l’article 42 del Codi de Comerç, de presentar anualment al Banc d’Espanya per a la seva aprovació un pla
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financer en què determinin la manera com faran front a les possibles necessitats de capital en què pugui
incórrer l’entitat en què participen i els criteris bàsics de la seva estratègia d’inversió en entitats
financeres.
El setembre de 2017, el Consell de Govern del Banc Central Europeu va considerar que Criteria ja no
exercia control o una influència significativa dominant sobre CaixaBank i, en conseqüència, ja no era
l’empresa matriu del conglomerat financer.
El Patronat de la Fundació va aprovar inicialment el Pla Financer (no reforçat) corresponent a l’exercici
2020 el 29 d’abril de 2020. Posteriorment, a la sessió de l’1 d’octubre de 2020, el Patronat va aprovar un
nou pla financer que incloïa les modificacions que requeria el Banc d’Espanya a la seva notificació del 23
de juliol de 2020, i que el Banc d’Espanya va aprovar el 25 de novembre de 2020.
El Pla Financer (no reforçat) corresponent a l’exercici 2021 està pendent que el Patronat de la Fundació
l’aprovi i el remeti al Banc d’Espanya perquè l’aprovi en la data de formulació d’aquests Comptes
Anuals.
La Fundació Bancària ”la Caixa”, d’acord amb l’article 42.1.a) del Codi de comerç, és l’entitat dominant
d’un grup d’entitats dependents que ofereixen diversos productes i serveis. Per consegüent, la Fundació
Bancària ”la Caixa” està obligada a elaborar, a més dels seus propis Comptes Anuals individuals, uns
Comptes Anuals consolidats del Grup Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la
Caixa” (d’ara endavant, el Grup Fundació Bancària ”la Caixa” o el Grup ”la Caixa”), que també inclouen
les participacions en negocis conjunts i les inversions en entitats associades. Com a conseqüència, els
estats financers adjunts no reflecteixen la situació financera del grup que encapçala la Fundació Bancària
”la Caixa”. Aquestes magnituds queden expressades en els comptes consolidats que ha formulat el
Director General conjuntament amb aquests Comptes Anuals individuals, d’acord amb les Normes
Internacionals d’Informació Financera (NIIF) adoptades per la Unió Europea, i presenten les principals
magnituds següents a 31 de desembre de 2020 i 2019:
(Milions d’euros)
Patrimoni net consolidat
Benefici de l’exercici atribuïble al Grup
Total actius consolidats

2020
19.359
(33)
26.058

2019
20.274
723
26.699

Les xifres d’aquests Comptes Anuals es presenten en milers d’euros, llevat que s’indiqui explícitament
que es fa servir una altra unitat monetària. Determinada informació financera d’aquesta memòria ha
estat arrodonida i, consegüentment, les xifres mostrades com a totals en aquest document poden variar
lleugerament de l’operació aritmètica exacta de les xifres anteriors.

INFORME D’ACTIVITATS 2020 DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA”
Des de fa més de 115 anys, la Fundació Bancària ”la Caixa” es caracteritza per un sòlid compromís social
i una vocació de treball a favor de l’interès general. Posa el focus en els programes amb més impacte
transformador, els que fomenten l’ocupació i els que ajuden a millorar les condicions de vida de les
persones en situació de més vulnerabilitat, així com en altres àmbits com la recerca biomèdica, la
formació d’excel·lència, la cultura i l’educació.
Durant l’exercici 2020, la Fundació ha liquidat un pressupost de 502 milions d’euros: el 58% en l’àmbit
social, el 18% en el de cultura i ciència, l’11% en educació i beques i el 13% en recerca i salut.
Aquest any, la Fundació ha doblat els seus esforços per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la
COVID-19, amb el propòsit de reforçar les línies estratègiques de l’entitat.
En l’àmbit social, el programa de Pobresa infantil impulsa el desenvolupament i la inclusió social de la
infància en situació de pobresa. El 2020 se n’han beneficiat 58.841 nens i nenes, amb el suport de 400
entitats socials. Aquest any s’han fet els primers passos per implantar-lo a Ceuta i Melilla , així com a
Portugal. S’ha dut a terme una aportació extraordinària de 3 milions d’euros per donar suport a
famílies en risc d’exclusió social i contribuir així a pal·liar els efectes de la pandèmia.
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El programa d’Ocupació afavoreix l’accés a l’ocupació a persones amb dificultats. Ha aconseguit 38.422
nous contractes laborals amb el suport d’11.709 empreses col·laboradores. El 2020 s’ha llançat una
convocatòria per ampliar la xarxa a 8 nous territoris de Portugal.
El programa de Gent Gran contribueix a millorar la qualitat de vida de la gent gran i afavoreix
l’envelliment actiu i saludable i preveu l’aïllament, alhora que afronta situacions de gran complexitat i,
fins i tot, excepcionals, com la de la pandèmia de COVID-19.
Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades proporciona suport psicosocial i espiritual a
persones al final de la vida i els seus familiars a Espanya i Portugal. Aquest any, amb la situació de la
pandèmia, el programa ha intensificat la seva tasca mitjançant unitats específiques, el
desenvolupament d’eines d’atenció telemàtica, un telèfon de suport psicològic per a professionals
sanitaris i guies de dol, entre altres mesures.
Finalment, la Fundació Bancària ”la Caixa” també arriba a altres col·lectius en risc d’exclusió social a
través de programes en col·laboració amb entitats socials com les convocatòries d’Ajudes a projectes
d’Iniciatives Socials, que dona suport a entitats sense ànim de lucre per impulsar iniciatives adreçades a
persones en situació de vulnerabilitat social. Aquest any, amb una inversió de 17 milions d’euros, el
programa ha seleccionat 673 projectes.
La Fundació de l’Esperança és l’entitat d’acció social directa de la Fundació que lluita contra la pobresa
al districte de Ciutat Vella, a Barcelona. 2.315 beneficiaris han rebut atenció social directa el 2020.
La Cooperació Internacional fa més de 20 anys que coopera amb els col·lectius més vulnerables a tot el
món. Promou programes de salut global, fomenta la creació de llocs de treball per a dones i joves i
afavoreix la formació i l’enfortiment d’organitzacions de la societat civil.
En l’àmbit de la cultura i la ciència, CaixaForum ha consolidat una manera singular de fer accessible la
cultura a la ciutadania i acostar el coneixement a totes les persones. Amb 8 CaixaForums (a Barcelona,
Madrid, Saragossa, Sevilla, Palma, Lleida, Tarragona i Girona) i un novè en construcció a València, aquest
2020 s’han organitzat 22 exposicions i 4.468 activitats amb 871 mil visitants en total. CosmoCaixa, el
museu de la ciència de la Fundació a Barcelona, s’ha consolidat com un dels primers museus de la
ciència d’Espanya, així com un dels principals d’Europa. Amb 358.480 visitants aquest 2020, ha
organitzat 2.161 activitats.
L’organització d’Exposicions itinerants a tota la geografia espanyola i Portugal és un dels instruments de
més abast i visibilitat del treball de l’Obra Social en l’àmbit de la sensibilització ciutadana. La gran
novetat de 2020 és el projecte Symphony. Un viatge al cor de la música. Gràcies a la tecnologia de
realitat virtual, aquesta experiència emocional proposa a l’espectador experimentar la música d’una
manera nova.
En l’àmbit de l’educació i beques, el programa EduCaixa ofereix programes, activitats i recursos
educatius amb tres objectius clau: promoure el desenvolupament de competències clau en l’alumnat,
oferir programes de capacitació i desenvolupament professional per als docents, amb especial atenció
a les competències de lideratge escolar, i generar i transferir evidències a partir de l’avaluació i la
difusió de pràctiques educatives.
ProFutur redueix la bretxa educativa en proporcionar una educació de qualitat a nens i nenes de 40
països en entorns vulnerables de Llatinoamèrica, el Carib, l’Àfrica i Àsia.
El programa de Beques de ”la Caixa” fomenta el talent investigador i la formació d’excel·lència en els
millors centres i universitats nacionals i internacionals. Amb 38 anys d’existència, el programa ha
superat la xifra dels 5.000 estudiants i investigadors becats.
En l’àmbit de la recerca, s’han impulsat projectes amb l’objectiu de donar suport al progrés científic i
l’excel·lència en la recerca, com a elements clau per trobar solucions als principals reptes de la salut. En
el marc de la Convocatòria de Recerca en Salut 2020, dotada amb 16 milions d’euros, s’han seleccionat
22 projectes de recerca biomèdica. L’objectiu és impulsar les millors iniciatives per fer front a la lluita
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contra les malalties que amb més impacte al món, com són les cardiovasculars, les neurològiques, les
infeccioses i les oncològiques.
Amb el nom de Convocatòria de Recerca en Medicina i Salut Global, les quatre fundacions més
importants en recerca d’Europa han iniciat el 2020 una convocatòria global per a la recerca
interdisciplinària.
CaixaImpulse fomenta la transferència de coneixement i tecnologia a la societat i la creació de noves
empreses basades en els resultats de la recerca biomèdica. El programa ha contribuït a generar 42
patents i a crear 24 empreses derivades (spin-off). A més, aquest 2020 ha llançat una convocatòria
exprés de gran rellevància: CaixaImpulse COVID-19.
Als programes de recerca descrits anteriorment, s’hi sumen les Col·laboracions Estratègiques que
donen suport a centres punters que lideren la recerca en malalties infeccioses com el VIH-SIDA, la
malària o la COVID-19, en oncologia i en malalties neurològiques com l’Alzheimer.
(2)

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
a) Marc normatiu d’informació financera aplicable a la Fundació

Aquests comptes anuals els ha formulat el Director General de la Fundació Bancària ”la Caixa”, d’acord
amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a la Fundació, que és el que estableixen:
-

el Codi de comerç i la resta de legislació mercantil.

-

Resolució de 26 de març de 2013, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la
qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius. Aquesta Resolució
recull i compila íntegrament el que disposa el RD 1491/2011, de 24 d’octubre, i, per a tot el que
no estigui modificat específicament en aquest Decret, el que disposa el Pla General de
Comptabilitat.

-

Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, i el Reial Decret 1337/2005, d’11 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de fundacions de competència estatal, així com les
modificacions que s’hi hagin introduït mitjançant el Reial Decret 1611/2007.

-

Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries.

-

Circular 6/2015, de 17 de novembre, del Banc d’Espanya, a les caixes d’estalvis i fundacions
bancàries, que regula determinats aspectes dels Informes de remuneracions i Govern
corporatiu, així com el contingut i altres aspectes del Protocol de Gestió i del Pla Financer.

-

Circular 7/2016, de 29 de novembre, del Banc d’Espanya, per la qual es desenvolupen les
especificitats comptables que han d’aplicar les fundacions bancàries, entre altres regulacions.

-

Les normes de compliment obligat aprovades per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes en desplegament del Pla General de Comptabilitat i les seves normes
complementàries.

-

La resta de normativa espanyola que sigui aplicable.

b) Imatge fidel
Aquests comptes anuals s’han obtingut dels registres comptables de la Fundació Bancària ”la Caixa” i es
presenten d’acord amb el marc normatiu que els resulta d’aplicació i, en particular, els principis i criteris
que conté, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, la situació financera a 31 de desembre
de 2020, els resultats de la Fundació i el grau de compliment de les seves activitats, així com de la
veracitat dels fluxos incorporats a l’estat de fluxos d’efectiu que hi ha hagut durant l’exercici anual
acabat el 31 de desembre de 2020.
8

El Director General ha formulat els comptes anuals en data 19 de març de 2021, i se sotmetran a
l’aprovació del Patronat. Se n’espera l’aprovació sense modificacions.
El Patronat va aprovar els comptes anuals de la Fundació Bancària ”la Caixa” de l’exercici 2019 a la
sessió celebrada el 21 de maig de 2020.
c)

Principis comptables no obligatoris aplicats

Aquests comptes anuals han estat formulats considerant la totalitat dels principis i normes comptables
d’aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu. No hi ha cap principi comptable que, tot i ser
obligatori, s’hagi deixat d’aplicar.
d) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
En l’elaboració dels comptes anuals adjunts s’han utilitzat estimacions que ha efectuat la Direcció
General per valorar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que hi consten
registrats. Així mateix, la Direcció, per fer les estimacions, ha tingut en compte els possibles impactes
derivats de l’actual situació que ha generat la pandèmia de COVID-19 i el seu impacte macroeconòmic,
així com de la incertesa generada, partint de la informació disponible en la data de formulació d’aquests
comptes anuals, que es podran modificar a futur.
Les estimacions avaluades per la Fundació són les següents:
•
•
•
•
•
•
•

La vida útil dels actius materials i intangibles (vegeu Nota 5).
El càlcul del deteriorament de determinats actius (vegeu Notes 5 i 6).
El valor recuperable de les inversions en empreses del grup i associades (vegeu Nota 6.1).
Les provisions a llarg termini (vegeu Notes 4f i 9).
Les provisions registrades a l’epígraf «Beneficiaris – Creditors» dels compromisos a curt termini
que la Fundació haurà d’atendre per fer front als programes en marxa (vegeu Nota 10).
Les hipòtesis que s’han utilitzat en el càlcul dels passius per pensions i altres compromisos amb
el personal (vegeu Notes 4g i 9).
La despesa o l’ingrés de l’impost sobre societats determinat sobre el tipus impositiu esperat a
final d’any, i l’activació dels crèdits fiscals i la seva recuperabilitat (vegeu Nota 11).

Malgrat que aquestes estimacions s’han fet basant-se en la millor informació disponible al tancament de
l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2020, és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc
en el futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en els pròxims exercicis, cosa que es faria, si
escau, de manera prospectiva.
e)

Comparació de la informació

La informació corresponent a l’exercici 2019 que contenen aquests comptes anuals es presenta
exclusivament a efectes comparatius amb la informació relativa al 2020.
En l’exercici 2020 no hi ha hagut cap modificació rellevant de la normativa comptable aplicable que
afecti la comparació de la informació entre exercicis.
f)

Agrupació de partides

Determinades partides del balanç i del compte de resultats es presenten de manera agrupada per
facilitar-ne la comprensió, per bé que, en la mesura que sigui significativa, s’ha inclòs la informació
disgregada en les notes de la Memòria corresponents.
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(3)

EXCEDENT DE L’EXERCICI

La proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici 2020 i que ha aprovat el Patronat de la Fundació
corresponent a l’exercici 2019 és la següent:
(Milers d’euros)

2020

2019

38.941

45.369

A Excedent d’exercicis anteriors – Romanent

38.941

45.369

Total

38.941

45.369

Base de repartiment
Excedent de l’exercici (Nota 8)
Aplicació

(4)

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les normes de valoració principals que ha utilitzat la Fundació en elaborar els seus comptes anuals per a
l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2020, d’acord amb les que s’estableixen en el Pla General
de Comptabilitat de les entitats sense finalitats lucratives, han estat les següents:
a) Immobilitzat intangible i immobilitzat material
L’immobilitzat intangible i l’immobilitzat material es valoren inicialment pel seu preu d’adquisició o cost
de producció i posteriorment es minora per la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per
deteriorament, si n’hi ha.
L’amortització es calcula mitjançant l’aplicació del mètode lineal en funció dels anys de vida útil
esperada dels elements de l’actiu immobilitzat.
Tot l’immobilitzat intangible registrat en el Balanç de la Fundació està compost per actius de vida útil
definida.
Els percentatges d’amortització anual aplicats linealment als diferents elements de l’immobilitzat són els
següents:
Immobilitzat material
Construccions
Instal·lacions afegides
Instal·lacions fixes
Mobiliari i altres equips d’oficina
Equips per a processos d’informació
Elements de transport
Mòduls de museografia

Amortització anual
2%
8% - 25%
10% - 12%
6% - 12%
25%
16%
17%

Immobilitzat intangible
Aplicacions informàtiques

Amortització anual
20%

Els costos d’ampliació o millores que representen una prolongació de la vida útil dels béns es
capitalitzen com a cost més alt d’aquests.
Les despeses de conservació i manteniment que no en milloren la utilització ni en prolonguen la vida útil
es carreguen al compte de resultats en l’exercici en què ocorren.
L’estructura, les instal·lacions i el mobiliari que utilitza la Fundació per dur a terme les seves activitats es
correspon fonamentalment amb immobles destinats a la realització d’activitats beneficosocials. Tenint
en compte aquesta naturalesa, l’Entitat els classifica com a béns d’immobilitzat no generadors de fluxos
d’efectiu, en tant que la Fundació els posseeix amb una finalitat diferent de la de generar un rendiment
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comercial, com poden ser els fluxos econòmics socials que generen aquests actius i que beneficien la
col·lectivitat, és a dir, el seu benefici social o potencial de servei.
També forma part de l’immobilitzat material la col·lecció d’art de què és propietària la Fundació. Els
béns que componen la col·lecció d’art es valoren pel seu preu d’adquisició, en cas d’adquisicions a títol
onerós, i pel seu valor raonable en cas de donacions d’obres d’art efectuades per tercers.
Els béns que componen la col·lecció d’art tenen la consideració d’actius no amortitzables perquè es
considera que la seva vida útil és indefinida.
Al tancament de cada exercici o sempre que hi hagi indicis de pèrdua de valor dels actius materials,
l’Entitat calcula la possible existència de pèrdues de valor que redueixin el valor recuperable d’aquests
actius a un import inferior al del seu valor en llibres, calculant el possible deteriorament partint de la
diferència entre el valor comptable i el valor recuperable, entès aquest últim com l’import més alt entre
el valor raonable menys els costos de venda i el valor en ús. A aquest efecte, el valor en ús es determina
per referència al cost de reposició.
Cessions d’ús sense contraprestació
Els lliuraments o les cessions d’un immobilitzat sense contraprestació, a perpetuïtat o per un temps
igual o superior a la vida útil de l’actiu, en compliment de les finalitats no lucratives de l’Entitat, es
comptabilitzen com una despesa en el compte de resultats pel valor de l’actiu cedit.
Si la cessió es dona per un període inferior a la vida útil de l’immobilitzat, la despesa es reconeix per un
import equivalent al valor en llibres del dret cedit usant com a contrapartida un compte compensador
de l’immobilitzat. Per al cas d’actius amortitzables, el saldo del compte compensador es reclassifica al
d’amortització acumulada durant el termini de cessió a mesura que es doni la depreciació sistemàtica de
l’actiu.
Permutes
Un element de l’immobilitzat material s’adquireix per permuta quan es rep a canvi del lliurament
d’actius no monetaris o d’una combinació d’aquests amb actius monetaris.
Quan la permuta té caràcter comercial, l’actiu rebut es valora pel valor raonable de l’actiu lliurat més, si
escau, les contrapartides monetàries lliurades a canvi, llevat que es tingui una evidència més clara del
valor raonable de l’actiu rebut, cas en el qual es valoren per aquest últim valor. Les diferències de
valoració que sorgeixen en donar de baixa l’element lliurat es reconeix en el compte de resultats.
Quan la permuta no té caràcter comercial, o quan no s’ha pogut obtenir una estimació fiable del valor
raonable dels elements que intervenen en l’operació, l’actiu rebut es valora pel valor comptable de
l’actiu lliurat més, si escau, les contrapartides monetàries lliurades.
Les permutes que hi ha hagut durant l’exercici 2020 corresponen a béns d’immobilitzat no generadors
de fluxos d’efectiu.
b) Instruments financers
Actius financers
Classificació
Els actius financers que, si escau, tingui la Fundació es classifiquen en les categories següents:
1.

Préstecs i partides per cobrar: actius financers originats en la venda de béns o en la prestació
de serveis per operacions de tràfic de l’Entitat, o els que, tot i no tenir un origen comercial, no
són instruments de patrimoni ni derivats i els cobraments dels quals són d’una quantia fixa o
determinable i no es negocien en un mercat actiu.
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2.

3.

4.

5.

6.

Inversions mantingudes fins al venciment: valors representatius de deute, amb una data de
venciment fixada i cobraments d’una quantia determinable, que es negocien en un mercat
actiu i sobre els quals la Fundació manifesta la seva intenció i capacitat per conservar-los en el
seu poder fins a la data del seu venciment.
Actius financers mantinguts per negociar: són els adquirits amb l’objectiu d’alienar-los en el
curt termini o els que formen part d’una cartera de la qual hi ha evidències d’actuacions
recents amb aquest objectiu.
Inversions en el patrimoni d’empreses del Grup, associades i multigrup: es consideren
empreses del Grup les vinculades amb la Fundació per una relació de control i empreses
associades les empreses sobre les quals la Fundació exerceix una influència significativa.
Addicionalment, dins la categoria de multigrup s’inclouen les societats sobre les quals, en virtut
d’un acord, s’exerceix un control conjunt amb un o més socis.
Actius financers disponibles per a la venda: s’hi inclouen els valors representatius de deute i
instruments de patrimoni d’altres empreses que no hagin estat classificats en cap de les
categories anteriors.
Efectiu i altres actius líquids equivalents: s’hi inclou l’efectiu en caixa i en comptes corrents
bancaris.

Valoració inicial
Els actius financers es registren, en termes generals, inicialment al valor raonable de la
contraprestació lliurada més els costos de la transacció que siguin directament atribuïbles.
Valoració posterior
Els préstecs, les partides per cobrar i les inversions mantingudes fins al venciment es valoren pel
seu cost amortitzat.
Els actius financers mantinguts per negociar es valoren al seu valor raonable i, en el compte de
resultats, es registra el resultat de les variacions en aquest valor raonable.
Les inversions en empreses del grup, associades i multigrup es valoren pel seu cost, minorat, si
escau, per l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. Aquestes
correccions es calculen com la diferència entre el seu valor en llibres i l’import recuperable, entès
aquest com l’import més alt entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual
dels fluxos d’efectiu futurs derivats de la inversió.
Llevat que hi hagi una millor evidència de l’import recuperable, es pren en consideració el
patrimoni net de l’entitat participada, corregit per les plusvàlues tàcites que hi hagi en la data de la
valoració.
Finalment, els actius financers disponibles per a la venda es valoren al seu valor raonable i en el
patrimoni net es registra el resultat de les variacions en aquest valor raonable, fins que l’actiu
s’aliena o ha patit un deteriorament de valor (de caràcter estable o permanent), moment en què
aquests resultats acumulats reconeguts prèviament en el patrimoni net passen a registrar-se en el
compte de resultats. En aquest sentit, i per als valors representatius del capital, hi ha la presumpció
que hi ha deteriorament (caràcter permanent) si hi ha hagut una caiguda de més del 40% del valor
de cotització de l’actiu o si n’hi ha hagut un descens de manera prolongada durant un període
concret sense recuperar-se’n el valor.
Almenys al tancament de l’exercici, la Fundació fa un test de deteriorament per als actius financers
sobre els quals hi ha indicis de deteriorament. Es considera que hi ha evidència objectiva de
deteriorament si el valor recuperable de l’actiu financer és inferior al seu valor en llibres. Quan
ocorre, el registre d’aquest deteriorament es registra en el compte de resultats.
La Fundació dona de baixa els actius financers quan expiren o s’han cedit els drets sobre els fluxos
d’efectiu de l’actiu financer corresponent i s’han transferit substancialment els riscos i beneficis
inherents a la seva propietat.
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Passius financers
Són passius financers els dèbits i les partides per pagar que té la Fundació i que s’han originat en la
compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l’empresa, o també els que, sense tenir un
origen comercial, no es poden considerar com a instruments financers derivats.
Els dèbits i les partides a pagar es valoren inicialment al valor raonable de la contraprestació
rebuda, ajustada pels costos de la transacció directament atribuïbles. Amb posterioritat, aquests
passius es valoren d’acord amb el seu cost amortitzat.
Els instruments financers derivats de passiu, quan n’hi ha, es valoren al seu valor raonable, seguint
els mateixos criteris que els corresponents als actius financers mantinguts per negociar descrits a
l’apartat anterior.
La Fundació dona de baixa els passius financers quan s’extingeixen les obligacions que els han
generat.
c)

Crèdits i dèbits per l’activitat pròpia

1.

Crèdits per l’activitat pròpia: són els drets de cobrament que s’originen en l’exercici de
l’activitat pròpia davant els beneficiaris, usuaris, patrocinadors i afiliats.

2.

Dèbits per l’activitat pròpia: són les obligacions que s’originen per la concessió d’ajudes i altres
assignacions als beneficiaris de l’Entitat, i als proveïdors per la prestació de serveis en
compliment dels fins propis.

Valoració inicial i posterior dels crèdits.
Les quotes, els donatius i altres ajudes similars, procedents de patrocinadors, afiliats o altres
deutors, amb venciment a curt termini, originen un dret de cobrament que es comptabilitza pel
seu valor nominal. Si el venciment supera el termini esmentat, es reconeix pel seu valor actual.
La diferència entre el valor actual i el nominal del crèdit es registra com un ingrés financer en el
compte de resultats, d’acord amb el criteri del cost amortitzat.
La Fundació efectua les correccions valoratives necessàries quan hi ha l’evidència objectiva que
hi ha hagut un deteriorament de valor en aquests actius. A aquest efecte s’apliquen els criteris
per reconèixer el deteriorament dels actius financers que es comptabilitzen aplicant-hi el criteri
del cost amortitzat.
Valoració inicial i posterior dels dèbits.
Les ajudes i altres assignacions concedides per l’Entitat als seus beneficiaris, i dèbits a
proveïdors per prestació de serveis, amb venciment a curt termini, originen el reconeixement
d’un passiu pel seu valor nominal. Si el venciment supera el termini esmentat, es reconeix pel
seu valor actual. La diferència entre el valor actual i el nominal del dèbit es comptabilitza com
una despesa financera en el compte de resultats, d’acord amb el criteri del cost amortitzat.
Si la concessió de l’ajuda és plurianual, el passiu es registra pel valor actual de l’import
compromès en ferm de manera irrevocable i incondicional. S’aplica aquest mateix criteri en els
casos en què la prolongació de l’ajuda no està sotmesa a avaluacions periòdiques, sinó al mer
compliment de tràmits formals o administratius.
d) Impostos sobre beneficis
La despesa o l’ingrés per Impost sobre beneficis comprèn la part relativa a la despesa o l’ingrés per
l’impost corrent i la part corresponent a la despesa o l’ingrés per impost diferit.
L’impost corrent és la quantitat que l’Entitat satisfà com a conseqüència de les liquidacions fiscals de
l’Impost sobre el benefici relatives a un exercici.
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Les deduccions i altres avantatges fiscals en la quota de l’impost, excloent-ne les retencions i els
pagaments a compte, així com les pèrdues fiscals compensables d’exercicis anteriors i aplicades
efectivament en aquest, donen lloc a un import inferior de l’impost corrent.
La despesa o l’ingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement i la cancel·lació dels actius i
passius per impost diferit. Aquests inclouen les diferències temporànies que s’identifiquen com els
imports que es preveuen pagadors o recuperables derivats de les diferències entre els imports en llibres
dels actius i passius i el seu valor fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de
compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren
aplicant a la diferència temporània o crèdit que correspongui el tipus de gravamen al qual s’espera
recuperar-los o liquidar-los.
Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies imposables, llevat de
les derivades del reconeixement inicial de fons de comerç o d’altres actius i passius en una operació que
no afecta ni el resultat fiscal ni el resultat comptable i no és una combinació de negocis.
Per part seva, els actius per impostos diferits només es reconeixen en la mesura que es consideri
probable que l’Entitat, o el grup fiscal al qual pertany l’Entitat, tindrà guanys fiscals futurs contra els
quals poder fer-los efectius.
Els actius i passius per impostos diferits, originats per operacions amb càrrecs o abonaments directes en
comptes de patrimoni, es comptabilitzen també amb contrapartida en el patrimoni net.
En cada tancament comptable es reconsideren els actius per impostos diferits registrats, i s’hi efectuen
les correccions oportunes en la mesura que hi hagi dubtes sobre la seva recuperació futura. Així mateix,
en cada tancament s’avaluen els actius per impostos diferits no registrats en balanç i aquests són
objecte de reconeixement en la mesura que passi a ser probable la seva recuperació amb beneficis
fiscals futurs.
e)

Ingressos i despeses

Els ingressos i les despeses s’imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es dona el corrent
real de béns i serveis que aquests representen, independentment del moment en què ocorre el corrent
monetari o financer derivat d’aquests. Els ingressos es valoren pel valor raonable de la contraprestació
rebuda, deduïts descomptes i impostos.
El reconeixement dels ingressos per vendes ocorre en el moment en què s’han transferit al comprador
els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat del bé venut, no mantenint la gestió corrent
sobre aquest bé, ni retenint el control efectiu sobre aquest.
Pel que fa als ingressos per prestació de serveis, aquests es reconeixen considerant el grau de realització
de la prestació en la data de balanç, sempre que el resultat de la transacció pugui ser estimat amb
fiabilitat.
Els interessos rebuts d’actius financers es reconeixen utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu i els
dividends, quan es declara el dret de l’accionista a rebre’ls. En qualsevol cas, els interessos i dividends
d’actius financers meritats amb posterioritat al moment de l’adquisició es reconeixen com a ingressos
en el compte de resultats.
Despeses i ingressos propis de les entitats no lucratives.
1. Despeses.
1.1 Criteri general de reconeixement.
Les despeses efectuades per l’entitat es comptabilitzen en el compte de resultats de l’exercici en què
s’incorrin, al marge de la data en què hi hagi el corrent financer. En particular, les ajudes que ha atorgat
en ferm l’entitat es reconeixen en el moment en què se n’aprova la concessió i es formalitza el
compromís amb el corresponent conveni de col·laboració.
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1.2 Regles d’imputació temporal.
A vegades, el reconeixement d’aquestes despeses es difereix en l’espera que es completin algunes
circumstàncies necessàries per a la seva meritació, que permetin la seva consideració definitiva en el
compte de resultats.
1.3 Despeses de caràcter plurianual.
Les ajudes que atorga en ferm l’entitat, com ara els convenis de col·laboració i altres despeses
compromeses de caràcter plurianual, es comptabilitzen en el compte de resultats de l’exercici en què se
n’aprova la concessió, amb la formalització dels convenis de col·laboració corresponents, amb
abonament en un compte de passiu, pel valor actual del compromís assumit.
1.4 Criteris particulars aplicables als desemborsaments en què s’incorre per a l’organització
d’esdeveniments futurs.
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.1, els desemborsaments relacionats amb l’organització
d’esdeveniments futurs (exposicions, congressos, conferències, etcètera) es reconeixen en el compte de
resultats de l’Entitat com una despesa en la data en què s’incorrin, llevat que estiguin relacionats amb
l’adquisició de béns de l’immobilitzat, drets per organitzar l’esdeveniment esmentat o qualsevol altre
concepte que compleixi la definició d’actiu.
2. Ingressos.
2.1 Els ingressos per lliuraments de béns o prestació de serveis es valoren per l’import acordat.
2.2 Els ingressos procedents de promocions per a captació de recursos, de patrocinadors i de
col·laboracions es reconeixen quan les campanyes i els actes ocorren.
2.3 En qualsevol cas, l’Entitat registra les periodificacions necessàries.
f)

Provisions i contingències

En la formulació dels comptes anuals es diferencia entre:
- Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos passats, la
cancel·lació dels quals és probable que origini una sortida de recursos, però que resultin indeterminats
pel que fa al seu import o moment de cancel·lació.
- Passius contingents: obligacions possibles sorgides com a conseqüència de successos passats. La seva
materialització futura està condicionada al fet que tingui lloc, o no, un o dos esdeveniments futurs
independents de la voluntat de la Fundació.
Els comptes anuals recullen totes les provisions respecte de les quals s’estima que la probabilitat que
s’hagi d’atendre l’obligació és més elevada que la de no fer-ho. Els passius contingents no es reconeixen
en els comptes anuals, sinó que s’informa sobre aquests en les notes de la memòria en la mesura que
no es considerin remots.
Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l’import necessari per
cancel·lar o transferir l’obligació, tenint en compte la informació disponible sobre el succés i les seves
conseqüències, i els ajustos que sorgeixin per l’actualització d’aquestes estimacions es registren com
una despesa.
g) Compromisos per pensions i gratificacions per jubilació i prejubilacions
El Conveni Col·lectiu de la Fundació Bancària ”la Caixa” disposa que els empleats en actiu puguin gaudir
d’un pla de pensions col·lectiu en què només l’Entitat fa aportacions.
En data 19 de desembre de 2017, es va subscriure el segon conveni col·lectiu de la Fundació, amb data
d’entrada en vigor l’1 de gener de 2018 i amb vigència fins al 31 de desembre de 2020. En aquest
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conveni es va aprovar que l’aportació al pla de pensions col·lectiu per part de l’Entitat seria del 8,0%. Els
empleats no hi fan aportacions.
En data posterior al tancament de l’exercici va entrar en vigor el tercer conveni col·lectiu de la Fundació,
amb data d’inici l’1 de gener de 2021 i amb vigència fins al 31 de desembre de 2023. En aquest nou
conveni no hi ha hagut canvis significatius respecte al vigent durant l’exercici 2020.
Les aportacions efectuades per la Fundació Bancària ”la Caixa” es registren a l’epígraf «Despeses de
personal – Càrregues socials» del compte de resultats de l’exercici corresponent (vegeu Nota 13.3).
Addicionalment, la Fundació Bancària ”la Caixa” té contractada una pòlissa de risc per invalidesa,
viduïtat i orfandat per als empleats en actiu que estiguin subscrits al pla de pensions col·lectiu.
L’import de la prima de la pòlissa de risc es revisa anualment i està registrat a l’epígraf «Despeses de
personal – Càrregues socials» del Compte de Resultats adjunt.
El 14 de maig de 2013 l’antiga Fundació ”la Caixa” va subscriure un acord laboral pel qual continuava el
programa de prejubilacions i jubilacions anticipades per al personal iniciat l’any 2005.
Aquest nou acord preveia el pagament d’entre el 80% i el 90% del salari i aportacions definides en el pla
de pensions col·lectiu de treballadors de més de 58 anys.
El valor actual dels costos dels compromisos per sous, salaris, cotitzacions a la Seguretat Social,
aportacions definides en plans de pensions, etc., fins a l’edat de jubilació acordada amb els empleats
adherits al programa estan proveïts en un fons específic registrat en passiu del Balanç adjunt (vegeu
Nota 9). No hi ha hagut nous acords de prejubilacions posteriors a l’exercici 2013.
h) Indemnitzacions per acomiadament
D’acord amb la legislació laboral vigent, l’entitat està obligada al pagament d’indemnitzacions a aquells
empleats amb els quals, en determinades condicions, rescindeixi les seves relacions laborals. Les
indemnitzacions per acomiadament susceptibles de quantificació raonable es registren com a despesa
de l’exercici en el qual hi ha una expectativa vàlida, creada per l’entitat davant els tercers afectats.
i)

Subvencions, donacions i llegats rebuts

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables que s’obtinguin amb assignació a una finalitat
específiques es comptabilitzaran directament en el patrimoni net de l’entitat. Posteriorment es
reclassifiquen a l’excedent de l’exercici com a ingressos, sobre una base sistemàtica i racional de manera
correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat; és a dir, es registren com a
ingrés en el compte de resultats a mesura que tenen lloc les despeses relacionades.
Les que s’obtinguin sense assignació a una finalitat específica, per tal de finançar les despeses ordinàries
de funcionament de la Fundació, es comptabilitzen directament en l’excedent de l’exercici.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registraran com a passius
fins que adquireixin la condició de no reintegrables, que serà en el moment en què s’hagin complert les
condicions establertes per a la seva concessió i no hi hagi dubtes raonables sobre la seva recepció.
Totes les subvencions que ha rebut la Fundació Bancària ”la Caixa” el 2020 i 2019 s’han formalitzat
mitjançant un acord individualitzat de concessió, que s’han registrat en el moment de la concessió com
a reintegrables, i posteriorment s’han anat considerant no reintegrables a mesura que tenen lloc les
despeses relacionades.
Durant l’exercici 2020, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha rebut donacions amb assignació a finalitats
específiques per un import de 2.076 milers d’euros (1.900 milers d’euros el 2019). Aquestes donacions i
llegats estan registrats a l’epígraf «Ingressos de l’activitat pròpia» del Compte de Resultats adjunt.
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Durant l’exercici 2020, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha rebut diverses subvencions, considerades com
a reintegrables al tancament de l’exercici, que s’han comptabilitzat a l’epígraf «Deutes a llarg termini»
del Balanç adjunt. Del total de subvencions reintegrables concedides s’han imputat a l’excedent de
l’exercici un total de 9.971 milers d’euros (24.682 milers d’euros el 2019) (vegeu Nota 6.3).
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoraran pel valor raonable de l’import
concedit.
j)

Transaccions entre parts vinculades

La Fundació efectua totes les seves operacions amb parts vinculades a valor de mercat. Addicionalment,
els preus de transferència estan adequadament suportats, per la qual cosa l’Entitat considera que no hi
ha riscos significatius per aquest aspecte dels quals es puguin derivar passius de consideració en el futur.
(5)

IMMOBILITZAT INTANGIBLE I IMMOBILITZAT MATERIAL

La composició dels comptes de l’immobilitzat intangible i immobilitzat material, les seves amortitzacions
acumulades corresponents i els moviments ocorreguts durant els exercicis 2020 i 2019 són els següents:
(Milers d'euros)
Saldo a 31
de desembre
de 2019

Immobilitzat intangible
Entrades
o dotacions
Baixes
de l'exercici de l'exercici

Saldo a 31
Traspassos de desembre
de l'exercici
de 2020

Cost
Aplicacions informàtiques

20.462

2.049

-

-

22.511

Total cost

20.462

2.049

-

-

22.511

Amortització acumulada
Aplicacions informàtiques

(10.405)

(3.424)

-

-

(13.829)

Total amortització acumulada

(10.405)

(3.424)

-

-

(13.829)

10.057

(1.375)

-

-

8.682

TOTAL NET

(Milers d'euros)
Saldo a 31
de desembre
de 2018

Immobilitzat intangible
Entrades
o dotacions
Baixes
de l'exercici de l'exercici

Saldo a 31
Traspassos de desembre
de l'exercici
de 2019

Cost
Aplicacions informàtiques

16.808

3.721

(67)

-

20.462

Total cost

16.808

3.721

(67)

-

20.462

Amortització acumulada
Aplicacions informàtiques

(7.253)

(3.210)

58

-

(10.405)

Total amortització acumulada

(7.253)

(3.210)

58

-

(10.405)

9.555

511

(9)

-

10.057

TOTAL NET

Les addicions que hi ha hagut durant els exercicis 2020 i 2019 a l’immobilitzat intangible corresponen
principalment a les inversions efectuades en aplicacions informàtiques de gestió.
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(Milers d'euros)
Immobilitzat material
Saldo a 31

Entrades

de desembre

o dotacions

Baixes

Traspassos

de desembre

Saldo a 31

de 2019

de l'exercici

de l'exercici

de l'exercici

de 2020

Terrenys

46.055

216

(215)

-

46.056

Construccions

260.366

106

(307)

-

260.165

Instal·lacions

143.531

2.680

(489)

2.410

148.132

Mobiliari i equips d'oficina

27.474

415

(170)

155

27.874

Elements de transport

1.991

-

-

-

1.991

Equips per a processos d'informació

31.511

796

(15)

349

32.641

Un altre immobilitzat

107.740

541

-

424

108.705

5.584

13.003

-

(3.338)

15.249

624.252

17.757

(1.196)

-

640.813

Construccions

(77.840)

(5.096)

187

-

(82.749)

Instal·lacions

(102.232)

(7.259)

462

-

(109.029)

Mobiliari i equips d'oficina

(23.918)

(692)

169

-

(24.441)

Elements de transport

(1.990)

-

-

-

(1.990)

Equips per a processos d'informació

(28.249)

(1.017)

15

-

(29.251)

Cost

Obres en curs
Total cost
Amortització acumulada

Un altre immobilitzat

(11.073)

(1.083)

-

-

(12.156)

Total amortització acumulada

(245.302)

(15.147)

833

-

(259.616)

-

(115)

-

-

(115)

DETERIORAMENT VALOR

(2.004)

(314)

-

-

(2.318)

TOTAL NET

376.946

2.181

(363)

-

378.764

Cessions d'ús sense contraprestació

(Milers d'euros)
Immobilitzat material
Saldo a 31

Entrades

de desembre

o dotacions

Baixes

Traspassos

de desembre

Saldo a 31

de 2018

de l'exercici

de l'exercici

de l'exercici

de 2019

Terrenys

37.152

8.823

(6)

86

46.055

Construccions

255.724

3.337

(20)

1.325

260.366

Instal·lacions

128.671

3.373

(117)

11.604

143.531

Mobiliari i equips d'oficina

28.397

120

(1.317)

274

27.474

Elements de transport

1.991

-

-

-

1.991

Equips per a processos d'informació

31.391

335

(501)

286

31.511

Un altre immobilitzat

111.127

181

(3.730)

162

107.740

Obres en curs

15.035

6.052

(1.766)

(13.737)

5.584

Total cost

609.488

22.221

(7.457)

-

624.252

Construccions

(72.817)

(5.038)

15

-

(77.840)

Instal·lacions

(96.125)

(6.224)

117

-

(102.232)

Mobiliari i equips d'oficina

(24.530)

(705)

1.317

-

(23.918)

Elements de transport

(1.938)

(52)

-

-

(1.990)

Equips per a processos d'informació

(27.612)

(1.138)

501

-

(28.249)

Un altre immobilitzat

(13.661)

(1.142)

3.730

-

(11.073)

Total amortització acumulada

(236.683)

(14.299)

5.680

-

(245.302)

(270)

(1.734)

-

-

(2.004)

372.535

6.188

(1.777)

-

376.946

Cost

Amortització acumulada

DETERIORAMENT VALOR
TOTAL NET
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Les addicions principals que hi ha hagut durant l’exercici 2020 a l’immobilitzat material corresponen a
les inversions de millora i manteniment efectuades en diversos immobles en què l’entitat desenvolupa
les seves activitats, com reformes en Centres de Gent Gran, a l’auditori de CaixaForum Palma i al Palau
Macaya. També s’ha adaptat un nou espai permanent a CaixaForum Barcelona que albergarà el projecte
de caràcter musical «Symphony», i s’han adquirit noves obres d’art per a la Col·lecció de la Fundació.
Així mateix, les addicions a l’immobilitzat en curs corresponen principalment a les obres a l’auditori del
Centre Cap Roig a Girona, que es preveu inaugurar el 2021, a la reforma d’un local annex a l’EspaiCaixa
Girona, al desenvolupament del projecte urbanístic per a la construcció del nou Institut ”la Caixa” en
Recerca i Salut i a la continuació del projecte arquitectònic per a la construcció del nou CaixaForum
València, que es preveu inaugurar el 2022.
Les addicions principals que hi ha hagut durant l’exercici 2019 a l’immobilitzat material corresponen a la
compra d’un immoble situat a Barcelona a CaixaBank per un import de 12.150 milers d’euros, així com a
les inversions efectuades per millorar diversos immobles en els quals l’entitat duu a terme les seves
activitats, com ara la continuació de les obres a la Sala Univers al CosmoCaixa Barcelona (inaugurada el
juliol de 2019), les obres a l’auditori del centre Cap Roig a Girona i les diverses millores en climatització i
il·luminació a CaixaForum Barcelona i CaixaForum Madrid.
En l’exercici 2019, les baixes en l’immobilitzat material i en l’immobilitzat en curs corresponen,
principalment, al sanejament per la regularització de determinades partides de l’immobilitzat, que van
generar una pèrdua de 1.777 milers d’euros. A més, es va deteriorar de manera parcial l’immoble
adquirit a Barcelona, que va generar una pèrdua de 1.734 milers d’euros.
Durant l’exercici 2020, s’han deteriorat diverses escultures dels Jardins de Cap Roig, cosa que ha generat
una pèrdua de 314 milers d’euros, registrats a l’epígraf «Deteriorament i resultat per alienacions de
l’immobilitzat» del Compte de Resultats adjunt.
Els traspassos dels exercicis 2020 i 2019 corresponen, principalment, a la classificació als elements
d’immobilitzat material corresponents de les inversions efectuades durant el període de construcció,
reforma i rehabilitació dels diversos centres d’activitat de la Fundació, com ara el CosmoCaixa Barcelona
o diversos Centres de Gent Gran.
La Fundació ha cedit sense contraprestació a altres entitats drets d’ús d’immobles de propietat seva,
principalment per dur-hi a terme activitats de caràcter social. La totalitat dels terminis de cessió són
inferiors a la vida útil dels actius.
Per als immobles cedits per un termini d’un any, prorrogable per períodes iguals, la Fundació ha
reclassificat la despesa registrada inicialment com a dotació per a l’amortització, per un import de 779
milers d’euros en l’exercici 2020, a despesa d’ajudes no monetàries en el compte de resultats (vegeu
Nota 13.1). Per als immobles cedits per un termini superior a un any, s’ha registrat el compte
compensador «Cessions d’ús sense contraprestació», per un import de 115 milers d’euros, equivalent a
les dotacions a l’amortització que hauria correspost practicar durant el termini de cessió del bé.
L’apartat «Un altre immobilitzat» inclou, principalment, la col·lecció d’obres d’art propietat de la
Fundació Bancària ”la Caixa”, per un valor net comptable de 94.928 milers d’euros a 31 de desembre de
2020 (93.974 milers d’euros a 31 de desembre de 2019).
A 31 de desembre de 2020, l’apartat «Construccions» de l’immobilitzat material inclou un valor net
comptable de 37.366 milers d’euros (38.447 milers d’euros a 31 de desembre de 2019), que correspon a
Béns de Patrimoni Històric per complir les condicions que requereixen les lleis 16/1985, de 25 de juny,
del Patrimoni Històric Espanyol i 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Aquests
immobles s’amortitzen partint dels percentatges descrits a la Nota 4a), perquè se’n consideren les vides
útils definides partint del seu ús i gaudi.
Tal com indiquen els quadres anteriors, durant l’exercici 2020 s’ha registrat en el Compte de Resultats
un import de 17.792 milers d’euros com a despesa de l’amortització de l’immobilitzat intangible i
immobilitzat material (17.509 milers d’euros durant l’exercici 2019).
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A 31 de desembre de 2020, l’Entitat manté uns actius materials i intangibles per uns imports bruts de
140.512 milers d’euros i 5.396 milers d’euros, respectivament, que estan totalment amortitzats i en ús
(137.838 milers d’euros i 2.621 milers d’euros, respectivament, a 31 de desembre de 2019).
(6)

INSTRUMENTS FINANCERS

6.1)

Inversions en Entitats del grup i associades a llarg i curt termini

Instruments de patrimoni
La informació més significativa relacionada amb les «Inversions en entitats del grup i associades a llarg
termini» al tancament de l’exercici 2020 i 2019 és la següent:
Grup Criteria Caixa, S.A.U.
(Milers d’euros)
Dividends
a compte

Resultat
atribuït al Grup

Ajustos
per
valoració

Cost net de
la
participació
directa

Exercici

%
Participació

Capital
Social

Reserves

2020

100,00

1.834.166

16.992.081

-

313.844

(674.087)

10.467.353

2019

100,00

1.834.166

16.579.310

(170.000)

1.098.209

73.317

10.467.353

0

Criteria Caixa, S.A.U., amb domicili social a Palma, a la plaça Weyler, número 3, és una societat
instrumental patrimonialista que gestiona totes les participacions accionarials del Grup Fundació
Bancària ”la Caixa”. Les accions de Criteria Caixa, S.A.U. no cotitzen a borsa.
A 31 de desembre de 2020, el Net Asset Value (NAV) del Grup Criteria puja a 14.257 milions d’euros
(17.026 milions d’euros a 31 de desembre de 2019).
Durant l’exercici 2020, Criteria ha distribuït dividends a la Fundació Bancària ”la Caixa” per un import de
390.000 milers d’euros, que s’han registrat a l’epígraf «Ingressos financers de participacions en
instruments de patrimoni en entitats del grup i associades» del Compte de Resultats adjunt (vegeu Nota
12.1) (420.000 milers d’euros el 2019).
No hi ha hagut moviments a l’epígraf «Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini –
Instruments de Patrimoni» durant els exercicis 2020 i 2019.
Crèdits a entitats
Durant l’exercici 2019, la Fundació va contractar diversos dipòsits en moneda estrangera amb
CaixaBank, per un import total de 2.550 milers de lliures esterlines, els venciments dels quals es van
establir entre el 10 de març de 2020 i el 8 de març de 2024. Al tancament de l’exercici 2019, estaven
registrats a l’epígraf «Crèdits a entitats» a llarg i curt termini, per un import de 2.437 i 608 milers
d’euros, respectivament, del Balanç adjunt (vegeu Nota 12.2). Durant el primer trimestre de l’exercici
2020, es van cancel·lar la totalitat dels dipòsits descrits anteriorment i es va formalitzar un compte a la
vista en divises.
Els interessos meritats durant els exercicis 2020 i 2019, per uns imports de 25 i 26 milers d’euros,
respectivament, estan registrats a l’epígraf «Ingressos financers» del Compte de Resultats adjunt.
Així mateix, durant l’exercici 2020, els dipòsits en moneda estrangera han generat una despesa per tipus
de canvi de 114 milers d’euros, registrada a l’epígraf «Diferències de canvi» del Compte de Resultats
adjunt (durant el 2019 es va generar un ingrés de 46 milers d’euros).
Altres actius financers
El saldo d’«Altres actius financers» a curt termini a 31 de desembre de 2020 correspon a la posició
derivada de la liquidació definitiva de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2019, per un import de
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161.865 milers d’euros mantinguda amb la capçalera del grup fiscal, CaixaBank, que s’ha liquidat el mes
de febrer de 2021 (vegeu Notes 11 i 12.2).
A 31 de desembre de 2019, el saldo a curt termini, per un import de 148.879 milers d’euros, corresponia
a la posició derivada de la liquidació definitiva de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2018.
6.2)

Inversions financeres a llarg i curt termini

Instruments de patrimoni
A 31 de desembre de 2020 i 2019, el saldo registrat en aquest apartat a llarg termini inclou la
participació representativa del 2,25% del capital social de la societat Corporación Empresarial de
Extremadura, S.A., per un import de 251 milers d’euros, que correspon al 25% desembossat del total
d’accions de les quals la Fundació Bancària ”la Caixa” és titular.
El saldo registrat en aquest apartat a curt termini a 31 de desembre de 2020 i 2019, per uns imports de
412 i 413 milers d’euros, respectivament, correspon a accions i fons d’inversió dels quals la Fundació és
titular.
Crèdits a entitats
En l’exercici 2015, la Fundació Bancària ”la Caixa” va vendre el Centre Cultural de Vic per un import de
1.080 milers d’euros. Els crèdits pendents de cobrament que va generar aquesta operació, per un
import total de 324 milers d’euros, s’amortitzen mitjançant cobraments anuals de 108 milers d’euros
fins a la data de venciment, l’any 2023. Aquest crèdit no merita cap tipus d’interès.
Al tancament de l’exercici 2020, hi ha registrat en aquest epígraf a llarg termini un import de 216 milers
d’euros i, a curt termini, un import de 108 milers d’euros (324 i 108 milers d’euros, respectivament, al
tancament de l’exercici 2019).
A més, durant els exercicis 2020 i 2019, una entitat privada ha concedit a la Fundació Bancària ”la Caixa”
una subvenció considerada com a reintegrable al tancament d’exercici, segons el criteri definit a
l’apartat 4i), per uns imports de 330 i 2.438 milers de dòlars, respectivament (304 i 2.185 milers d’euros,
respectivament), per dur a terme el projecte «Training for Digital Future».
De la subvenció privada descrita anteriorment, al tancament de l’exercici 2020, en queda pendent de
cobrament un import total de 1.915 milers d’euros, que està registrat a llarg termini, per un import de
1.481 milers d’euros, a l’epígraf «Inversions financeres a llarg termini – Crèdits a entitats», i a curt
termini, per un import de 434 milers d’euros, registrat a l’epígraf «Deutors comercials i uns altres
comptes per cobrar – Deutors diversos» (1.267 i 597 milers d’euros, respectivament, al tancament de
l’exercici 2019).
Així mateix, aquestes subvencions estan registrades a l’epígraf «Deutes a llarg termini» i «Deutes a curt
termini» del Balanç adjunt pels imports corresponents (vegeu Nota 6.3).
Altres actius financers
Aquest epígraf inclou diverses fiances que la Fundació Bancària ”la Caixa” ha constituït a llarg termini.
Altres crèdits amb les Administracions Públiques
Aquest epígraf inclou, principalment, subvencions que han concedit organismes públics a la Fundació
que estan pendents de cobrament a llarg i curt termini, per uns imports de 39.405 milers d’euros i 682
milers d’euros, respectivament, al tancament de l’exercici 2020 (40.098 milers d’euros i 6.476 milers
d’euros, respectivament, al tancament de l’exercici 2019).
Així mateix, aquestes subvencions estan registrades a l’epígraf «Deutes a llarg termini» i «Deutes a curt
termini» del Balanç adjunt pels imports corresponents (vegeu Nota 6.3).
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6.3)

Deutes a llarg i curt termini

Altres passius financers
A 31 de desembre de 2020 i 2019, els altres passius financers a llarg i curt termini són els següents:
(Milers d'euros)
31/12/2020
Llarg Termini Curt Termini
Deutes transformables en subvencions, donacions i llegats
Altres passius financers
Total

10.197

11.479

50.762

-

60.959

•

11.479

31/12/2019
Llarg Termini Curt Termini
21.802

6.687

44.859

-

66.661

6.687

Deutes transformables en subvencions, donacions i llegats

Aquest apartat inclou les subvencions que han atorgat la Comissió Europea i altres entitats privades a la
Fundació Bancària ”la Caixa”, que inicialment es consideren com a reintegrables, ja que hi ha un acord
individualitzat de la concessió però encara no s’han complert les condicions establertes perquè es
considerin no reintegrables i, en conseqüència, perquè es comptabilitzin en el patrimoni net (vegeu
Nota 4i).
Els moviments que hi ha hagut en els exercicis 2020 i 2019 són els següents:
(Milers d'euros)

Subvencions reintegrables
Saldo a 31
de desembre
de 2019

Altes de
l'exercici

Baixes de
l'exercici

Traspassos entre
llarg i curt
termini

Imputació a
compte de
resultats

Saldo a 31
de desembre
de 2020

Públic - Internacional
Privat

19.938
1.864

230
50

(5)
-

(11.148)
(732)

-

9.015
1.182

Deutes a ll/t transformables
en subvencions

21.802

280

(5)

(11.880)

-

10.197

Públic - Internacional
Privat

6.420
267

2.629
254

-

11.148
732

(9.528)
(443)

10.669
810

Deutes a c/t transformables
en subvencions

6.687

2.883

-

11.880

(9.971)

11.479

Ens

(Milers d'euros)

Subvencions reintegrables
Saldo a 31
de desembre
de 2018

Altes de
l'exercici

Baixes de
l'exercici

Traspassos entre
llarg i curt
termini

Imputació a
compte de
resultats

Saldo a 31
de desembre
de 2019

Públic - Internacional
Privat

29.430
-

5.452
1.864

-

(14.944)
-

-

19.938
1.864

Deutes a ll/t transformables
en subvencions

29.430

7.316

-

(14.944)

-

21.802

Públic - Internacional
Privat

6.336
-

9.785
371

(67)
-

14.944
-

(24.578)
(104)

6.420
267

Deutes a c/t transformables
en subvencions

6.336

10.156

(67)

14.944

(24.682)

6.687

Ens

Les altes de l’exercici corresponen a les subvencions concedides a la Fundació durant l’exercici 2020, per
un import total de 3.163 milers d’euros. Principalment, han estat els projectes següents:
-

POTJ: Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POTJ), que subvenciona les empreses i entitats
que contractin nous treballadors, fomentant la generació de treball estable i de qualitat de les
persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. El Fons Social Europeu va
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concedir la subvenció per dur a terme la tercera convocatòria, per un import de 2.136 milers
d’euros.
-

CaixaImpulse Validate: el programa impulsa la creació d’empreses i productes en l’àmbit de les
ciències de la vida i de la salut. L’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT), que rep
finançament del pressupost de la Unió Europea, va concedir la subvenció, per un import total
de 519 milers d’euros.

-

Training for Digital Future: projecte per formar beneficiaris del programa Incorpora, per tal de
millorar la comunicació, les competències toves digitals i els coneixements digitals. Una entitat
privada va concedir la subvenció per un import total de 330 milers de dòlars (304 milers
d’euros).

Les principals subvencions concedides a la Fundació durant l’exercici 2019 van ser:
-

Junior Leader: programa de beques de postdoctorat destinat a contractar investigadors de
qualsevol nacionalitat que vulguin continuar amb la seva carrera investigadora a Espanya o
Portugal, per donar suport als millors talents científics i fomentar la recerca innovadora i d’alta
qualitat. La Comissió Europea va concedir la subvenció per un import total de 5.738 milers
d’euros.

-

POTJ: Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POTJ), que subvenciona les empreses i entitats
que contractin nous treballadors, fomentant la generació de treball estable i de qualitat de les
persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. El Fons Social Europeu va
concedir la subvenció per un import total de 5.439 milers d’euros.

-

Projectes de recerca biomèdica i de salut: l’agència pública portuguesa Fundação par a Ciência
i a Tecnologia subvenciona la convocatòria de projectes de recerca biomèdica i de salut de
Portugal per tal d’identificar i donar suport a les iniciatives d’excel·lència científica amb valor
potencial i alt impacte social, ja sigui bàsic, clínic o translacional. La subvenció es va concedir
per un import total de 3.138 milers d’euros.

-

Training for Digital Future: projecte per formar beneficiaris del programa Incorpora, per tal de
millorar la comunicació, les competències toves digitals i els coneixements digitals. Una entitat
privada va concedir la subvenció per un import total de 2.438 milers de dòlars (2.185 milers
d’euros).

Durant els exercicis 2020 i 2019, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha registrat uns imports de 9.971 i
24.682 milers d’euros, respectivament, com a ingressos de l’exercici en el compte «Subvencions
imputades a l’excedent de l’exercici» del Compte de Resultats adjunt, que es corresponen amb les
despeses meritades durant l’exercici per desenvolupar els projectes les despeses dels quals són
subvencionables.
•

Altres passius financers

Aquest apartat a llarg termini inclou, principalment, uns imports de 48.816 i 42.582 milers d’euros, a 31
de desembre de 2020 i 2019, respectivament, corresponents a compromisos derivats dels convenis de
col·laboració de caràcter plurianual que formalitza la Fundació amb altres entitats i que es faran efectius
a llarg termini.
6.4)

Deutes amb entitats del grup i associades a llarg i curt termini

Durant l’exercici 2013, la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (vegeu Nota 1), CaixaBank i
el Council of Europe Development Bank (CEB), van subscriure un conveni pel qual aquest últim ofereix
una línia de finançament associada a desenvolupar programes socials, amb un disponible total de
100.000 milers d’euros, instrumentalitzat a través de CaixaBank.
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En data 8 de febrer de 2018 es va signar una Novació modificativa no extintiva de contracte de crèdit
entre CaixaBank S.A., Criteria Caixa, S.A.U. i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa”, en què CaixaBank cedeix a Criteria la seva posició contractual en el Contracte de
Crèdit signat el 12 de febrer de 2013.
Les condicions del crèdit són les següents:
•
•
•

35.000 milers d’euros disposats el 18 de març de 2013 a un tipus d’interès fix de l’1,69% i el
venciment dels quals és el 18 de març de 2020 (amb 2 anys de carència).
35.000 milers d’euros disposats el 3 de juny de 2013 a un tipus d’interès fix de l’1,37% i el
venciment dels quals és el 3 de juny de 2020 (amb 2 anys de carència).
30.000 milers d’euros disposats l’1 de desembre de 2014 a un tipus d’interès fix del 0,87%, el
venciment dels quals és l’1 de desembre de 2021 (amb 2 anys de carència).

El detall de l’amortització del capital es resumeix en el quadre següent:
(Milers d’euros)
Exercici

Import

2016

14.000

2017

20.000

2018

20.000

2019

20.000

2020 (Nota 12.2)

20.000

2021 (Nota 12.2)

6.000

Total

100.000

Els interessos del crèdit meritats durant l’exercici 2020 han pujat a 167 milers d’euros (441 milers
d’euros el 2019) i s’han registrat a l’epígraf «Despeses financeres» del Compte de Resultats adjunt
(vegeu Nota 12.1).
Deutes amb entitats del Grup i associades a llarg termini
Al tancament de l’exercici 2019, l’apartat «Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini»
incloïa el saldo del préstec descrit al paràgraf anterior mantingut amb Criteria, per un import de 6.000
milers d’euros.
Deutes amb entitats del Grup i associades a curt termini
El saldo registrat a 31 de desembre de 2020 en aquest apartat correspon a l’import per amortitzar a curt
termini del préstec que es manté amb Criteria esmentat a l’apartat anterior, juntament amb els
interessos pendents de pagament, per uns imports de 6.000 i 12 milers d’euros, respectivament (20.000
i 57 milers d’euros, respectivament, a 31 de desembre de 2019).
Al tancament de l’exercici 2019, l’apartat incloïa el saldo per pagar a curt termini a Inmo Criteria Caixa,
S.A., per un import de 500 milers d’euros, en virtut del conveni de col·laboració subscrit en data 10 de
desembre de 2014, per un import total de 16.800 milers d’euros, entre la Fundació i la societat, per
desenvolupar el programa Habitatge Assequible (vegeu Nota 12.2).
6.5)

Informació sobre la naturalesa i el nivell de risc procedent d’instruments financers

La Fundació Bancària ”la Caixa” finança la seva activitat bàsicament dels dividends que rep de la seva
filial Criteria Caixa, S.A.U. i de la recuperació de l’Impost sobre Societats.
L’Impost sobre Societats per recuperar corresponent a l’exercici 2019 s’ha liquidat el mes de febrer de
2021 (vegeu Nota 11).
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Així mateix, el Grup de consolidació fiscal efectua una anàlisi del valor recuperable dels actius per
impostos diferits registrats. Per fer-ho, ha desenvolupat un model basat en projeccions de resultats del
Grup. Aquest model ha estat elaborat en col·laboració amb un expert independent i s’actualitza
semestralment, de manera que les hipòtesis es van ajustant a la realitat en cada moment de l’anàlisi per
incorporar-hi les possibles desviacions de la realitat respecte al model.
A 31 de desembre de 2020 i 2019, els resultats del model i els exercicis de back testing efectuats
suporten la recuperabilitat dels actius fiscals diferits en els terminis legals.
La resta de partides que l’Entitat té registrades per cobrar de tercers són poc significatives i no
representen un risc de crèdit que pugui afectar la solvència de la Fundació.
El risc de mercat al qual s’exposa la Fundació Bancària ”la Caixa” es concentra a través de la participació
del 100% que ostenta sobre la seva participada Criteria Caixa, S.A.U. (vegeu Nota 6.1).
(7)

EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

A 31 de desembre de 2020 i 2019, els saldos d’aquest epígraf del Balanç adjunt, per un import de 67.721
i 48.236 milers d’euros, respectivament, corresponen a saldos de comptes corrents, principalment,
mantinguts a CaixaBank.
Durant l’exercici 2020, l’import dels rendiments obtinguts pels saldos mantinguts en els comptes
corrents en divises ha estat de 18 milers d’euros, i està registrat a l’epígraf corresponent del Compte de
Resultats adjunt (vegeu Nota 6.1). Durant l’exercici 2019 no es van obtenir rendiments per als saldos
deutors dels comptes corrents.
(8)

FONS PROPIS

El moviment que hi ha hagut en els exercicis 2020 i 2019 en els Fons Propis ha estat el següent:
Saldo a
31/12/2019

Distribució del
resultat

Resultat de
l’exercici

Saldo a
31/12/2020

Fons Social

5.868.000

-

-

5.868.000

Reserves

5.049.309

-

-

5.049.309

Excedent d’exercicis anteriors

257.184

45.369

-

302.553

Romanent

257.184

45.369

-

302.553

Excedent exercici (Nota 3)

45.369

(45.369)

38.941

38.941

Total Fons Propis

11.219.862

-

38.941

11.258.803

(Milers d’euros)

Saldo a
31/12/2018

Distribució del
resultat

Resultat de
l’exercici

Saldo a
31/12/2019

Fons Social

5.868.000

-

-

5.868.000

Reserves

5.049.309

-

-

5.049.309

Excedent d’exercicis anteriors

200.980

56.204

-

257.184

Romanent

200.980

56.204

-

257.184

Excedent exercici (Nota 3)

56.204

(56.204)

45.369

45.369

11.174.493

-

45.369

11.219.862

(Milers d’euros)

Total Fons Propis
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Componen el Fons Social 23.168.578 accions de Criteria Caixa, S.A.U. que es van aportar com a dotació
fundacional no dinerària en el moment de la transformació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” en Fundació Bancària, contra l’epígraf «Reserves», per un valor equivalent al valor
comptable registrat a ”la Caixa” a 31 de desembre de 2013, de 5.868 milions d’euros.
D’acord amb el que estableix l’article 12 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, el març
de 2014 un expert independent va emetre un informe en què concloïa que el valor de les accions
assignades a la dotació fundacional corresponia, almenys, a 5.868 milions d’euros.
Així mateix, el Protectorat del Ministeri d’Economia i Competitivitat, que actualment és el Ministeri
d’Afers Econòmics i Transformació Digital, va emetre el 14 d’abril de 2014 un informe favorable relatiu a
la suficiència de dotació de la Fundació Bancària ”la Caixa”, de conformitat amb el que preveu l’article
35 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.
En data 21 de maig de 2020, el Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” va aprovar distribuir
l’excedent de l’exercici 2019 a Romanent.
(9)

PROVISIONS A LLARG I CURT TERMINI

El detall d’aquests epígrafs del Balanç adjunt a 31 de desembre de 2020 i 2019, juntament amb el
moviment de l’exercici, és el següent:
(Milers d'euros)
2020
Baixes
Saldo a
Regularitzacions de Aplicacions de Dotacions de
31/12/2019
l'exercici
l'exercici
l'exercici

Traspassos de Saldo a
l'exercici 31/12/2020

Obligacions per prestacions
a llarg termini al personal
Altres provisions

1.016
290

-

-

-

(699)
-

317
290

Total provisions a llarg termini

1.306

-

-

-

(699)

607

Provisions a curt termini (Nota 4g)

2.267

(32)

(2.235)

-

699

699

Total provisions a curt termini

2.267

(32)

(2.235)

-

699

699

(Milers d'euros)
2019
Baixes
Saldo a
Regularitzacions de Aplicacions de Dotacions de
31/12/2018
l'exercici
l'exercici
l'exercici

Traspassos de Saldo a
l'exercici 31/12/2019

Obligacions per prestacions
a llarg termini al personal (Nota 4g)
Altres provisions

412
290

-

-

1.016
-

(412)
-

1.016
290

Total provisions a llarg termini

702

-

-

1.016

(412)

1.306

Provisions a curt termini (Nota 4g)

673

(500)

(504)

2.186

412

2.267

Total provisions a curt termini

673

(500)

(504)

2.186

412

2.267

A 31 de desembre de 2020 i 2019, el saldo dels apartats «Obligacions per prestacions a llarg termini al
personal» i «Provisions a curt termini» correspon al valor de les indemnitzacions i acords de
desvinculació d’empleats pendents de pagament a llarg i curt termini.
Les dotacions a llarg i curt termini de l’exercici 2019 corresponen, principalment, als imports meritats
per l’acord de desvinculació pactat amb l’anterior Director General (vegeu Nota 12.4).
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En els exercicis 2020 i 2019, la Fundació ha regularitzat uns imports de 32 i 500 milers d’euros,
respectivament, corresponents a un excés de provisió comptabilitzada en exercicis anteriors per l’antiga
Fundació ”la Caixa”, amb motiu dels compromisos assumits per prejubilacions i indemnitzacions.
Aquesta regularització està registrada a l’epígraf «Despeses de personal – Provisions» del Compte de
Resultats adjunt.
L’aplicació registrada durant l’exercici 2020 correspon als pagaments per indemnitzacions i acords de
desvinculació d’empleats, per un import de 2.186 milers d’euros, i als pagaments i les aportacions al pla
de pensions efectuats, segons els acords de prejubilacions i jubilacions anticipades, per un import de 49
milers d’euros (504 milers d’euros durant l’exercici 2019).
Contingències i compromisos
A 31 de desembre de 2020, la Fundació Bancària ”la Caixa” té avals davant de tercers emesos per
entitats financeres per un import de 5.058 milers d’euros, que corresponen a avals contrets en garantia
de l’activitat que desenvolupa la Fundació (5.037 milers d’euros a 31 de desembre de 2019).
(10)

BENEFICIARIS – CREDITORS

En aquest epígraf es registren els imports pendents de pagament a curt termini al tancament de
l’exercici, compromesos amb entitats beneficiàries en determinats convenis de col·laboració relacionats
amb els programes que desenvolupa la Fundació Bancària ”la Caixa”.
El detall dels imports per programa a 31 de desembre de 2020 i 2019 és el següent:
(Milers d'euros)

31/12/2020

31/12/2019

Programa de Pobresa Infantil
Programa de Foment de l'Ocupació
Programa de Convocatòries d'Acció Social
Programa de Cooperació Internacional
Programa de Recerca
Programa de Lloguer Solidari
Programa de Beques
Convenis de col·laboració amb l'Administració Pública pel desenvolupament
de projectes socials, culturals i de recerca

7.353
79
9.592
4.785
32.972
2.168
23.789

2.549
11.175
11.681
4.499
25.573
5.072
16.041

8.605

27.550

Altres col·laboracions amb entitats

33.270

8.344

122.613

112.484

Total Beneficiaris - Creditors

El moviment que hi ha hagut en els exercicis 2020 i 2019 es presenta a continuació:
(Milers d'euros)

Saldo
31/12/2019

Augments

Disminucions
per pagaments

Reintegraments

Benefi ci a ri s - Credi tors

112.484

239.043

(224.543)

(4.371)

122.613

Total moviment de l'exercici

112.484

239.043

(224.543)

(4.371)

122.613

Saldo
31/12/2018

Augments

Disminucions
per pagaments

Reintegraments

Benefi ci a ri s - Credi tors

94.670

248.533

(229.437)

(1.282)

112.484

Total moviment de l'exercici

94.670

248.533

(229.437)

(1.282)

112.484

Saldo
31/12/2020

(Milers d'euros)

Saldo
31/12/2019
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(11)

SITUACIÓ FISCAL

Consolidació fiscal
La Fundació Bancària ”la Caixa” està acollida al règim de tributació consolidada en l’Impost sobre
Societats des de l’exercici 1991.
Amb l’entrada en vigor de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions
bancàries, i com que durant l’exercici 2013 es va reduir la participació de la Fundació Bancària ”la Caixa”
a CaixaBank per sota del 70%, la Fundació Bancària ”la Caixa” va passar a ser una entitat dependent i va
deixar de ser l’entitat dominant del grup de consolidació fiscal. CaixaBank va passar a tenir aquesta
condició, amb efectes des de l’1 de gener de 2013.
Des de l’exercici 2008, arran de la modificació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre
el Valor Afegit (IVA), introduïda per la Llei 36/2006, de 29 de novembre, la Fundació Bancària ”la Caixa”
també està acollida al règim especial de grup d’entitats, que permet la tributació consolidada de
l’Impost sobre el Valor Afegit, juntament amb les societats del Grup que també han adoptat aquest
règim especial. Des de l’exercici 2016, la Fundació té la condició d’entitat dependent del grup fiscal, i
CaixaBank va passar-ne a ser l’entitat dominant.
Exercicis subjectes a inspecció fiscal
Durant l’exercici 2018 es va iniciar un procediment inspector en relació amb els principals impostos
d’aplicació dels exercicis 2013 a 2015 de determinades societats integrants dels grups de consolidació
fiscal de què la Fundació Bancària ”la Caixa” forma part.
Dins del procediment inspector esmentat anteriorment, en data 22 de març de 2019 l’Administració
Tributària va comunicar a la Fundació Bancària ”la Caixa” l’inici d’un procediment inspector de
comprovació i investigació en relació amb els principals impostos d’aplicació dels exercicis 2013 a 2015.
Durant aquest exercici han finalitzat les actuacions inspectores sense impacte patrimonial per a la
Fundació Bancària ”la Caixa”.
La Fundació Bancària ”la Caixa” té oberts a Inspecció els exercicis 2016 i següents dels principals
impostos que li són aplicables.
Com a conseqüència de les diferents interpretacions possibles que es pugui donar a la normativa fiscal
aplicable a les operacions dutes a terme per l’Entitat, hi pot haver determinats passius fiscals de caràcter
contingent que no són susceptibles de quantificació objectiva. La Direcció de l’Entitat calcula que el
deute tributari que se’n pugui derivar no afectaria significativament els Comptes Anuals adjunts.
Operacions sotmeses a règim fiscal especial
Durant l’exercici 2020, la Fundació Bancària ”la Caixa” no ha efectuat operacions a l’empara del règim
fiscal especial del Capítol VII del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre
Societats.
La informació relativa a operacions sotmeses al règim fiscal especial d’exercicis anteriors consta a les
notes fiscals dels Comptes Anuals d’aquests exercicis.
Conciliació dels resultats comptable i fiscal
A continuació, es presenta una conciliació entre el resultat abans d’impostos dels exercicis 2020 i 2019 i
el resultat després d’impostos dels exercicis, comptabilitzat en el Compte de Resultats dels exercicis
esmentats:
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(Milers d'euros)

Resultat abans d'impostos (1)
Augments / disminucions per diferències permanents
Des pes es no deduïbl es
Di vi dends de Cri teri a
Al tres di s mi nuci ons / a ugments
Resultat abans d'impostos ajustat
Quota de l'Impost sobre Societats de l'exercici al 30%
Altres ajustos
IMPOST SOBRE BENEFICIS (2)
Resultat després d'impostos (1) + (2)

2020

2019

(112.144)
(389.767)
19.041
(390.000)
(18.808)
(501.911)
150.573
512
151.085

(115.994)
(421.882)
20.359
(420.000)
(22.241)
(537.876)
161.363
161.363

38.941

45.369

D’acord amb el que preveu l’article 24 del TRLIS, modificat per la Disposició Final 6a de la LIS amb efecte
1 de gener de 2014, les despeses de manteniment de l’Obra Social que, d’acord amb la normativa
comptable que els resulti aplicable, es registrin amb càrrec al Compte de Resultats es podran deduir
fiscalment.
D’acord amb la consulta vinculant emesa per la Direcció General de Tributs en data 18 de novembre de
2015, les quantitats que les fundacions bancàries destinin a la realització d’inversions afectes a l’obra
social seran fiscalment deduïbles en el període en què es facin, encara que s’activin a efectes
comptables.
La Fundació ha ajustat a la base imposable de l’exercici 2020 en signe negatiu un import de 18.808
milers d’euros, que correspon principalment a les inversions en immobilitzat intangible i material
efectuades en l’exercici menys les vendes d’immobilitzat que hi ha hagut durant l’exercici.
La despesa per amortització corresponent a aquestes inversions s’ha inclòs com a ajust positiu a
l’apartat «Despeses no deduïbles».
A continuació, es presenta la conciliació entre el resultat comptable abans d’impostos dels exercicis
2020 i 2019 i la base imposable de l’Impost sobre Societats:
(Milers d'euros)

Exercici 2020
Resultat comptable abans d'impostos
Diferències permanents
Despeses no deduïbles
Dividends de Criteria
Altres
Diferències temporals
Altres
Base imposable

Augments

Disminucions

Imports
(112.144)

19.041
-

(390.000)
(18.808)

19.041
(390.000)
(18.808)

105

-

105
(501.806)

Disminucions

Imports

(Milers d'euros)

Exercici 2019
Resultat comptable abans d'impostos
Diferències permanents
Despeses no deduïbles
Dividends de Criteria
Altres
Base imposable

Augments

(115.994)
20.359
-

(420.000)
(22.241)

20.359
(420.000)
(22.241)
(537.876)
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Actius/Passius fiscals diferits
Segons la normativa fiscal vigent, en els exercicis 2020 i 2019 hi ha determinades diferències
temporànies que s’han de ser tenir en compte a l’hora de quantificar la corresponent despesa
d’impostos sobre beneficis.
Els orígens i moviments dels actius fiscals diferits registrats en el Balanç a 31 de desembre de 2020 i
2019 són els següents
(Milers d'euros)

Actius fiscals diferits

31/12/2019

Altes per
Baixes per
moviments de moviments de
l'exercici
l'exercici

31/12/2020

Compromi s os per pens i ons
Ba s es i mpos a bl es nega ti ves
Deducci ons pendents d'a pl i ca ci ó
Al tres

2.058
384.041
40.392
63

13
150.542
48

(161.363)
(20)
-

2.071
373.220
40.372
111

Total

426.554

150.603

(161.383)

415.774

Altes per
Baixes per
moviments de moviments de
l'exercici
l'exercici

31/12/2019

(Milers d'euros)

Actius fiscals diferits

31/12/2018

Compromi s os per pens i ons
Ba s es i mpos a bl es nega ti ves
Deducci ons pendents d'a pl i ca ci ó
Al tres

2.056
371.570
40.409
35

2
161.363
28

(148.892)
(17)
-

2.058
384.041
40.392
63

Total

414.070

161.393

(148.909)

426.554

Les altes en concepte de «Bases imposables negatives» dels exercicis 2020 i 2019 són a causa,
principalment, de l’ingrés per l’Impost sobre Societats dels exercicis 2020 i 2019, per uns imports de
150.542 i 161.363 milers d’euros, respectivament.
Les baixes en concepte de «Bases imposables negatives» dels exercicis 2020 i 2019 són a causa que es
van reclassificar a curt termini a l’epígraf «Inversions en entitats del grup i associades a curt termini –
Altres actius financers» en el moment de presentació de les liquidacions dels Impostos sobre Societats
de 2019 i 2018, respectivament.
CaixaBank va satisfer la base imposable registrada en l’exercici 2018 (148.892 milers d’euros) el mes de
febrer de 2020, mentre que l’obtinguda l’exercici 2019 (161.363 milers d’euros) s’ha traspassat a
l’epígraf «Inversions en entitats del grup i associades a curt termini» pel saldo per cobrar a curt termini
amb CaixaBank (vegeu Notes 6.1 i 12.2), que s’ha liquidat el mes de febrer de 2021.
El Grup de consolidació fiscal efectua una anàlisi del valor recuperable dels actius per impostos diferits
registrats. Per fer-ho, ha desenvolupat un model basat en projeccions de resultats del Grup. Aquest
model ha estat elaborat en col·laboració amb un expert independent i s’actualitza semestralment, de
manera que les hipòtesis es van ajustant a la realitat en cada moment de l’anàlisi per incorporar-hi les
possibles desviacions de la realitat respecte al model.
Així mateix, el Grup de consolidació fiscal calcula que els actius per impostos diferits s’hauran recuperat
en un període màxim de 15 anys.
A 31 de desembre de 2020 i de 2019, els resultats del model i els exercicis de back testing efectuats
suporten la recuperabilitat dels actius fiscals diferits en els terminis legals.
Els passius fiscals corresponen, a 31 de desembre de 2020 i 2019, a eliminacions per transmissions
intragrup i no han tingut moviment durant els exercicis esmentats.
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(12)

OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

12.1)

Operacions amb vinculades

Les operacions amb parts vinculades més significatives dutes a terme durant els exercicis 2020 i 2019,
segons la definició que contenen les Normes d’elaboració dels Comptes Anuals i la Memòria del Pla de
Comptabilitat d’entitats sense fins lucratius, es resumeixen de la manera següent:
•

Contracte marc per a la prestació de determinats serveis per part de CaixaBank a favor de la
Fundació Bancària ”la Caixa”. Els serveis prestats mitjançant documents d’encàrrec han estat
assessoria fiscal i gestió de la marca corporativa.

•

Contracte de mandat per a serveis de seguretat entre CaixaBank, S.A. i la Fundació Bancària
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”.

•

Arrendament a CaixaBank de les oficines de la Fundació Bancària ”la Caixa”, ubicades a
l’avinguda Diagonal, 621-629, de Barcelona.

•

Contracte de serveis per part de CaixaBank Facilities Management, S.A., en concepte de gestió i
manteniment d’edificis propietat de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

•

Contracte marc de prestació de serveis per part de SILK Aplicaciones, S.L.U. (SILK), per a la
realització de projectes i prestació de serveis informàtics.

•

Contracte de serveis per part de Líderes de Empresa Siglo XXI, S.L., en concepte de vigilància i
seguretat a la Presidència de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

•

Contracte de llicència de marques i noms de domini per part de la Fundació Bancària ”la Caixa”
a favor de CaixaBank, mitjançant el qual la primera atorga a favor de la segona una llicència
d’ús sobre determinades marques, així com la cessió de l’ús de determinats noms de domini.

•

Préstec vinculat als convenis subscrits entre Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, Criteria i
el Council of Europe Development Bank (CEB), pel qual aquest últim ofereix una línia de
finançament associada a desenvolupar programes socials amb un disponible total de 100.000
milers d’euros (vegeu Nota 6.4).

•

Imposicions financeres en moneda estrangera que la Fundació Bancària ”la Caixa” ha
contractat a CaixaBank (vegeu Nota 6.1), cancel·lades durant l’exercici 2020..

•

Arrendament de CaixaBank de les oficines ubicades al Palau Macaya, a Barcelona.

•

Conveni de col·laboració subscrit entre la Fundació Bancària ”la Caixa” i Inmo Criteria Caixa,
S.A. en concepte de subvenció no reintegrable amb destinació a desenvolupar el Programa
d’Habitatge Assequible, finalitzat l’exercici 2020.

•

Arrendament a Puerto Triana, S.A.U. del local on està ubicat el centre CaixaForum Sevilla,
situat a la Torre Sevilla de Sevilla.

•

Compravenda, per part de la Fundació Bancària ”la Caixa” a CaixaBank, d’un immoble situat a
Barcelona (vegeu Nota 5).

•

Subvencions concedides per part de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” a Fundacions vinculades.

Totes les operacions amb societats vinculades s’han efectuat en condicions de mercat.
D’acord amb el que disposa la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions
bancàries, i la Circular 6/2015, de 17 de novembre, del Banc d’Espanya, la Fundació Bancària ”la Caixa”,
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Criteria i CaixaBank tenen subscrit un protocol de gestió de la participació financera que s’ha
d’actualitzar o ratificar anualment.
En data 29 d’abril de 2020, el Patronat de la Fundació va ratificar la plena vigència per a l’exercici 2020
d’aquest protocol de gestió de la participació financera. El Banc d’Espanya va prendre nota d’aquesta
ratificació el 12 de maig de 2020.
Aquest Protocol de Gestió està publicat a l’apartat «Qui som / Informació corporativa / Govern
corporatiu / Documentació corporativa» de la pàgina web de la Fundació Bancària ”la Caixa”, a
www.fundacionlacaixa.org.
Així mateix, en data 4 de febrer de 2021, el Patronat de la Fundació va aprovar el protocol de gestió de
la participació financera de la Fundació Bancària ”la Caixa” a CaixaBank, que està pendent d’aprovació
per part del Banc d’Espanya en la data de formulació d’aquests Comptes Anuals.
Els principals aspectes que regula aquest Protocol de Gestió són els següents:
-

Els criteris bàsics de caràcter estratègic que regeixen la gestió per part de la Fundació Bancària
”la Caixa” de la seva participació en CaixaBank.

-

Les relacions entre el Patronat i els òrgans de govern de CaixaBank. Criteris que regeixen les
propostes de nomenament de consellers de CaixaBank per part de la Fundació Bancària ”la
Caixa”.

-

Els criteris generals per a la realització d’operacions entre la Fundació Bancària ”la Caixa” i
CaixaBank, i els mecanismes previstos per evitar possibles conflictes d’interès.

-

Els mecanismes que intentin evitar l’aparició de conflictes d’interès derivats de la circumstància
de ser la Fundació Bancària ”la Caixa” accionista indirecte de CaixaBank a través de Criteria.

-

Els criteris bàsics relatius a la cessió i l’ús de signes distintius i noms de domini titularitat de la
Fundació Bancària ”la Caixa” per part de CaixaBank i de societats del seu grup.

-

L’atorgament d’un dret d’adquisició preferent a favor de la Fundació Bancària en cas de
transmissió per part de CaixaBank del Monte de Piedad, del qual és titular.

-

Els principis bàsics d’una possible col·laboració a l’efecte que CaixaBank pugui implementar
polítiques de responsabilitat social corporativa a través de la Fundació Bancària ”la Caixa” de
difusió als seus programes de l’Obra Social mitjançant la xarxa de sucursals de CaixaBank i, si
escau, a través d’altres mitjans materials.

-

El flux d’informació adequat que permeti a totes dues entitats l’elaboració dels seus estats
financers i el compliment d’obligacions d’informació periòdica i de supervisió davant del Banc
d’Espanya i organismes reguladors.

Amb l’objectiu de regular les relacions entre les entitats i els seus grups respectius, i d’establir el marc
d’actuació de la Fundació com a accionista indirecte (a través de Criteria) de CaixaBank, la Fundació
Bancària ”la Caixa” té subscrit un Protocol Intern de Relacions entre la Fundació Bancària ”la Caixa”,
Criteria i CaixaBank, de data 22 de febrer de 2018. Aquest document està publicat a la pàgina web de la
Fundació Bancària ”la Caixa”, a www.fundacionlacaixa.org.
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El resum de les transaccions efectuades durant els exercicis 2020 i 2019 amb empreses del grup,
multigrup, associades i altres parts vinculades, esmentades anteriorment, és el següent:
(Milers d'euros)

2020
Nota
Servei s rebuts
Des pes es per i nteres s os
(Nota 6.4)
Ingres s os per i nteres s os
(Nota 6.1)
Subvenci ons concedi des
Di vi dends rebuts
(Nota 6.1)
Ingres s os per l l oguers
Des pes es per l l oguers
Ingres s os per ces s i ó de ma rca
Al tres i ngres s os

Grup Fundació
Bancària "la Caixa"
(120)
(3.946)
4
-

Grup Criteria
(116)
(167)
390.000
11
50

Associades i
multigrup
(6.903)
25
(17.487)
243
(3.237)
1.624
186

(Milers d'euros)

2019
Nota
Servei s rebuts
Des pes es per i nteres s os
(Nota 6.4)
Ingres s os per i nteres s os
(Nota 6.1)
Subvenci ons concedi des
Di vi dends rebuts
(Nota 6.1)
Ingres s os per l l oguers
Des pes es per l l oguers
Ingres s os per ces s i ó de ma rca
Al tres i ngres s os

Grup Fundació
Bancària "la Caixa"
(97)
(2.552)
6
40

Grup Criteria
(99)
(441)
420.000
11
59

Associades i
multigrup
(6.890)
26
(27.606)
252
(3.383)
1.629
13

Tal com s’explica a la Nota 1, el 26 de setembre de 2017 el Consell de Govern del Banc Central Europeu
(BCE) va considerar que Criteria havia complert les condicions fixades en data de 26 de maig de 2016
perquè es donés la desconsolidació amb CaixaBank a efectes prudencials. Així mateix, a partir d’aquesta
data ja no exercia el control o una influència dominant sobre CaixaBank i, en conseqüència, totes les
operacions amb el nou Grup CaixaBank s’han considerat com a operacions amb entitats associades.
Les subvencions concedides a empreses del Grup Fundació Bancària ”la Caixa” i a empreses associades i
multigrup corresponen a les subvencions que concedeix la Fundació Bancària ”la Caixa” a altres
fundacions vinculades perquè desenvolupin les seves activitats i sobre les quals manté una
representació significativa en els Òrgans de Govern.
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Les dades més rellevants de les principals fundacions que es consideren vinculades són les següents:
(Mi l ers d'euros )
Denominació i objecte social

31/12/2020
Patrimoni
Resultat
Net
de l'exercici

Domicili

Entitats del grup:
Fundació de l'Esperança
Ll ui ta contra l a pobres a i l 'excl us i ó s oci a l
Fundació Privada Centre Joan Riu
As s i s tènci a i i ntegra ci ó s oci a l i l a bora l de pers ones
di s ca pa ci tades
Associació de Voluntaris de "la Caixa"
Promoci ó de l a pa rtici pa ci ó d'empl ea ts i exempl ea ts del
grup ”la Ca i xa ” en a ctivi tats s ol i dà ri es

Ctra . Les Pl a nes , km 7
Sa nt Gregori , Gi rona

-

2.084

(100)

110

21

2.563

(259)

2.891

1.248

11.473

771

C. Is a a c Newton 26, Ba rcel ona

Entitats associades:
Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona
C. Ros el l ó 132, Ba rcel ona
Sa l ut gl oba l : i nnova ci ó i tra ns mi s s i ó del conei xement
Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa, IrsiCaixa Avda . Di a gona l 621, Ba rcel ona
Recerca Bi omèdi ca en SIDA
Fundació Profuturo
C. Gra n Vi a 28, Ma dri d
Impul s i foment de l 'educa ci ó de l es pers ones més
des fa vori des a tra vés de l a forma ci ó di gi tal

12.2)

63

Pl a ça de St. Jus t 5, Ba rcel ona

Saldos amb vinculades

L’import dels saldos en el Balanç amb vinculades a 31 de desembre de 2020 i 2019 és el següent:
(Milers d'euros)

31/12/2020
Grup Fundació
Bancària "la Caixa"

Grup Criteria

Associades i
multigrup

(Nota 6.1)

-

29

161.866

(Nota 7)

-

-

67.656

(Nota 6.4)

-

(197)
(6.000)

(6.638)
-

(Nota 6.4)

-

(12)

-

Nota
Crèdi ts i deutors a curt termi ni
Efecti u i a l tres a cti us l íqui ds
equi va l ents
Deutes i credi tors a curt termi ni
Prés tecs a curt termi ni
Interes s os pendents de pa ga ment
a curt termi ni
(Milers d'euros)

31/12/2019
Nota

Grup Fundació
Bancària "la Caixa"

Grup Criteria

Associades i
multigrup

Crè di ts i de utors a l l a rg te rmi ni

(Nota 6.1)

-

-

2.415

Crè di ts i de utors a curt te rmi ni

(Nota 6.1)

-

72

149.527

-

-

22

-

-

4

I nte re s s os pe nde nts de cobra me nt
a l l a rg te rmi ni
I nte re s s os pe nde nts de cobra me nt
a curt te rmi ni
Efe cti u i a l tre s a cti us l íqui ds
e qui va l e nts
De ute s i cre di tors a curt te rmi ni
Pré s te cs a l l a rg te rmi ni
Pré s te cs a curt te rmi ni
I nte re s s os pe nde nts de pa ga me nt
a curt te rmi ni

(Nota 7)

-

-

48.218

(Nota 6.4)
(Nota 6.4)
(Nota 6.4)

-

(810)
(6.000)
(20.000)

(6.541)
-

(Nota 6.4)

-

(57)

-

L’epígraf «Crèdits i deutors a curt termini», a 31 de desembre de 2020, inclou principalment la posició
derivada de la liquidació definitiva de l’Impost sobre Beneficis de l’exercici 2019, per un import de
161.865 milers d’euros, mantinguda amb la capçalera del grup fiscal, CaixaBank, que s’ha liquidat el mes
de febrer de 2021 (vegeu Nota 6.1).
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A 31 de desembre de 2019, aquest epígraf incloïa principalment la posició derivada de la liquidació
definitiva de l’Impost sobre Beneficis de l’exercici 2018, per un import de 148.879 milers d’euros,
mantinguda amb la capçalera del grup fiscal, CaixaBank, que es va liquidar el mes de febrer de 2021.
L’epígraf «Deutes i creditors a curt termini» correspon, principalment, a les transaccions generades amb
les entitats vinculades relacionades amb els contractes de serveis descrits a l’apartat 12.1) d’aquesta
Nota.
Així mateix, a 31 de desembre de 2019, també incloïa el saldo pendent de pagament, per un import de
500 milers d’euros, a Inmo Criteria Caixa, S.A. pel Conveni de col·laboració per desenvolupar el
programa d’Habitatge Assequible, subscrit amb la Fundació Bancària ”la Caixa” (vegeu Nota 6.4).
12.3)

Retribució als Òrgans de Govern

En compliment del que estableixen les lleis a les quals estan sotmeses les fundacions, els membres del
Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, que es detallen a la Nota 15.1, no reben cap tipus de
retribució per desenvolupar la seva funció.
Les retribucions que han rebut els patrons com a membres dels òrgans de govern d’empreses del grup i
associades per exercir les seves funcions han estat de 4.430 milers d’euros en l’exercici 2020 (4.281
milers d’euros en l’exercici 2019). D’aquests, les retribucions rebudes d’empreses del grup han estat de
3.929 milers d’euros el 2020 (3.924 milers d’euros el 2019).
No s’han meritat altres despeses relacionades en concepte de pla de pensions, de bestretes o de crèdits.
12.4)

Composició i Retribució a l’Alta Direcció

L’Alta Direcció, que no forma part del Patronat de la Fundació, la formen els directius que tenen
contracte d’Alta Direcció, que, a 31 de desembre de 2020 i 2019, eren el Director General i la Directora
General Adjunta.
L’Alta Direcció ha percebut un import de 1.065 milers d’euros per dur a terme les seves funcions en
l’exercici 2020 (1.566 milers d’euros en l’exercici 2019), en concepte de sous i salaris.
El 2019, amb motiu de l’acord de desvinculació que es va formalitzar amb l’anterior Director General el
mes de desembre d’aquell any, la Fundació va registrar a l’apartat «Indemnitzacions» de l’epígraf
«Despeses de personal» del Compte de Resultats adjunt un import de 2.850 milers d’euros (vegeu Nota
13.3) registrat així mateix als epígrafs «Provisions a llarg i curt termini» del Balanç adjunt (vegeu Nota 9).
Addicionalment, en concepte d’aportacions a plans de pensions i altres remuneracions en espècie, l’Alta
Direcció ha rebut aportacions per un import de 120 milers d’euros l’any 2020 (166 milers d’euros l’any
2019). No s’han meritat altres despeses relacionades ni tampoc no s’ha concedit cap avançament de
crèdit.
L’Alta Direcció forma part del Comitè de Direcció de la Fundació, juntament amb 3 membres més que,
tot i no ser Alta Direcció, ocupen càrrecs de Direcció en determinades àrees dins de l’organització. En
total, el Comitè de Direcció es compon de 5 membres (2 dones i 3 homes).
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(13)

INGRESSOS I DESPESES

13.1)

Despeses per ajudes i d’altres

Ajudes monetàries
En aquest apartat, la Fundació registra les ajudes concedides a entitats i persones físiques en
compliment de les finalitats pròpies de la Fundació.
La composició d’aquest apartat corresponent als exercicis 2020 i 2019 és la següent:
(Milers d'euros)

Programa de Beques per a estudis

2020

2019

31.950

32.009

3.525
20.787
48.961
6.933
14.934
16.979
32.233
2.001
4.905

17.223
21.959
48.737
21.474
7.519
28.172
33.991
1.411
2.231

Convenis de col·laboració amb Entitats:
Programa de Lloguer Solidari
Programa de Convocatòries d'Acció Social
Programa d'Obra Social Territorial
Programa de Foment de l'Ocupació
Programa de Pobresa Infantil
Programa de Cooperació Internacional
Programa de Recerca
Programa de Cultura
Altres Programes Socials
Conveni de col·laboració amb Administracions Públiques de suport al
desenvolupament de projectes socials, culturals i de recerca
Altres col·laboracions amb entitats
Total convenis de col·laboració amb Entitats

-

30.000

66.481
217.739

24.640
237.357

Total ajudes monetàries

249.689

269.366

Ajudes no monetàries
En l’exercici 2020 s’ha registrat en aquest apartat un import de 894 milers d’euros que correspon a la
cessió de drets d’ús d’immobles dels quals la Fundació és titular i que ha cedit sense contraprestació a
altres entitats, principalment, per dur-hi a terme activitats de caràcter social. El termini de cessió dels
immobles cedits és inferior a la vida útil dels actius (vegeu Nota 5).
Reintegrament de subvencions, donacions i llegats
El saldo registrat en aquest apartat correspon als reintegraments de subvencions concedides a la
Fundació Bancària ”la Caixa”, que es van imputar com a ingrés en el compte de resultats de la Fundació
d’exercicis anteriors, i que finalment no es van arribar a dur a terme en la seva totalitat.
13.2)

Serveis exteriors

En aquest epígraf la Fundació comptabilitza, en funció de la seva naturalesa comptable, les despeses en
què s’ha incorregut, principalment, en desenvolupar i organitzar activitats fundacionals pròpies de
caràcter cultural i social que no tenen la consideració d’ajudes monetàries. Així mateix, també s’hi
inclouen les despeses meritades de caràcter general o estructural necessàries per desenvolupar les
activitats.
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La composició d’aquest epígraf del Compte de Resultats adjunt corresponent als exercicis 2020 i 2019 és
la següent:
(Milers d'euros)

Producció i organització d'activitats socials i culturals
Arrendaments i cànons
Manteniment i reparació d'immobles
Honoraris de professionals (Nota 15.3)
Transports
Primes d'assegurances
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis

2020
147.082
10.881
8.749
11.248
588
1.016
20
23.586
4.351
11.913

2019
162.466
10.299
7.804
10.879
2.679
1.170
28
31.057
5.450
13.691

Total serveis exteriors

219.434

245.523

L’apartat «Producció i organització d’activitats socials i culturals» correspon a les despeses en què ha
incorregut la Fundació durant el desenvolupament de les seves activitats fundacionals, com el muntatge
i desmuntatge d’exposicions, els serveis necessaris per al funcionament dels centres culturals, científics i
socials, l’organització de conferències, concerts i tallers i la prestació de serveis socials a beneficiaris,
entre d’altres.
L’apartat «Arrendaments i cànons» inclou principalment els cànons meritats en concepte de préstecs
temporals d’obres d’art per part d’institucions nacionals i internacionals, per desenvolupar l’activitat
d’organització d’exposicions, per un import de 3.871 milers d’euros el 2020 (4.252 milers d’euros el
2019), i arrendaments de dominis web, llicències de programes informàtics i hostings, així com
arrendaments d’oficines i immobles en què la Fundació duu a terme les seves activitats, per un import
de 6.733 milers d’euros el 2020 (5.550 milers d’euros el 2019).
Arrendaments operatius
A 31 de desembre de 2020, la totalitat dels arrendaments de l’Entitat té el tractament d’arrendaments
operatius.
Els arrendaments operatius més significatius reflectits en el compte «Arrendaments i cànons» són el
lloguer de les oficines centrals de la Fundació Bancària ”la Caixa” a CaixaBank, ubicades a l’avinguda
Diagonal, 621-629, de Barcelona, per un import de 2.381 milers d’euros el 2020 (2.356 milers d’euros el
2019), i el lloguer del local on s’ubica el centre CaixaForum Sevilla a Puerto Triana, S.A.U., per un import
de 485 milers d’euros el 2020 (481 milers d’euros el 2019) (vegeu Nota 12). L’import total dels
pagaments futurs mínims per satisfer als arrendadors pels contractes en vigor, sense tenir en compte les
actualitzacions futures de les rendes ni els increments futurs per IPC, és:
13.3)

Fins a un any: 2.903 milers d’euros.
Entre un i cinc anys: 4.243 milers d’euros.
Més de cinc anys: 17.365 milers d’euros.

Despeses de personal

El detall d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2020 i 2019 és el següent:
(Milers d’euros)
2020

2019

Sous i salaris
Sous
Indemnitzacions

26.434
159

25.798
3.355

Total

26.593

29.153
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Les indemnitzacions que han ocorregut durant els exercicis 2020 i 2019 corresponen a acords de
desvinculació individualitzats amb els treballadors. No hi ha cap acord col·lectiu de reorganització o
reequilibri intern de la Fundació. Així mateix, el 2019 incloïa un import de 2.850 milers d’euros
corresponent a l’acord de desvinculació formalitzat amb l’anterior Director General (vegeu Nota 12.4).

(Milers d’euros)
2020

2019

Seguretat Social a càrrec de l’empresa

5.661

5.491

Altres càrregues socials

5.210

5.386

10.871

10.877

Càrregues socials

Total

El saldo registrat l’apartat «Altres càrregues socials» al tancament dels exercicis 2020 i 2019, per uns
imports de 5.210 i 5.386 milers d’euros, respectivament, inclou uns imports de 2.204 i 2.146 milers
d’euros, respectivament, en concepte d’aportacions al pla de pensions col·lectiu.
Així mateix, també inclou la resta de despeses en concepte de millores socials establertes al Conveni
Col·lectiu de la Fundació Bancària ”la Caixa” vigent durant els exercicis 2020 i 2019 (vegeu Nota 4g).
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(14)

ACTIVITAT DE L’ENTITAT. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINS PROPIS. DESPESES
D’ADMINISTRACIÓ

14.1)

Activitat de l’entitat

I. Activitats efectuades
1) ACTIVITAT DE PROGRAMES SOCIALS
Identificació.
Denominació de l’activitat
Tipus d’activitat
Identificació de l’activitat per
sectors
Lloc de desenvolupament de
l’activitat

Atenció a col·lectius vulnerables o en situació o risc d’exclusió
social
Propi
Social i Assistencial
Àmbit nacional i internacional

Descripció detallada de l’activitat efectuada.

Actuacions adreçades al suport de les persones més vulnerables desenvolupant solucions duradores
que cobreixin les necessitats bàsiques i generin igualtat d’oportunitats. Adreçades principalment a
l’erradicació de la pobresa infantil i a l’estímul de l’ocupació, al suport emocional, a l’atenció integral a
malalts avançats i a la promoció de l’envelliment actiu, que durant l’exercici 2020 s’han reforçat i
ampliat per contribuir a pal·liar els efectes de la pandèmia en els col·lectius més necessitats.
Entre les actuacions principals que s’han dut a terme el 2020, destaquen:
•

El programa CaixaProinfància, que té com a objectiu trencar el cercle de la pobresa infantil que
es transmet de pares a fills i oferir als més petits oportunitats de futur, ha ampliat les zones
d’actuació amb la implementació del programa en 2 ciutats més: Ripoll i Sant Joan de les
Abadesses. El 2020 s’ha atès un total de 58.841 menors i 35.326 famílies.
Així mateix, s’ha ampliat la línia de suport a necessitats bàsiques i alimentació per ajudar a
pal·liar els efectes de la COVID-19 en les famílies més afectades.

•

El 2020, la línia Incorpora Jove s’ha consolidat a Andalusia, Catalunya i Madrid. Aquesta línia
s’adreça a joves en situació de vulnerabilitat, amb especial èmfasi en els que han estat sota la
tutela de l’administració pública i que, quan arriben a la majoria d’edat, deixen de dependre’n.
Incorpora Jove desenvolupa, a través d’un tècnic, diverses accions per facilitar un projecte de
vida individual als joves, que passa pel treball i el retorn a l’educació.
El programa Incorpora s’ha afermat a Portugal, amb l’ampliació de la xarxa d’entitats socials
col·laboradores en tot el territori. El programa d’integració sociolaboral està adreçat a
persones amb algun tipus de discapacitat (sensorial, física, intel·lectual o mental) i també a
persones amb dificultats especials per accedir a un lloc de treball mitjançant una xarxa de
complicitat entre empreses i entitats socials. El 2020 s’han aconseguit 34.274 insercions de
persones, 1.333 de les quals han estat en territori portuguès.
L’objectiu principal per a 2020 ha estat garantir la qualitat de l’atenció als participants en els
itineraris d’integració social de les entitats col·laboradores del programa.
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Així mateix, s’han iniciat converses amb el Ministeri de Justícia per implantar el programa
Reincorpora a Portugal. S’ha proposat fer una prova pilot a Lisboa i Porto durant l’any 2021,
amb la intervenció de 2 entitats socials i amb la participació de 80 persones.
•

Respecte al Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social (POISES), orientat a
implementar mesures que afavoreixin la inclusió activa de persones en risc o en situació
d’exclusió social a través d’itineraris integrals d’inserció sociolaboral, ha continuat la
col·laboració amb les entitats seleccionades a la convocatòria Més ocupació de ”la Caixa”, que
es va llançar en l’exercici 2017 per als anys 2017-2023.
Addicionalment, el 2020 s’ha ampliat amb dos projectes addicionals a Màlaga i Tenerife. S’ha
arribat a un total de 69 projectes distribuïts per tot Espanya. Aquest programa està cofinançat
amb el Fons Social Europeu. Durant el 2020 s’han fet possibles 4.148 llocs de treball.

•

El 2020 s’han acabat d’executar els pagaments de les ajudes atorgades a les entitats
seleccionades a la convocatòria llançada el 2018 del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil
(POTJ). Aquest programa té per objectiu fomentar la generació de feina estable i de qualitat
per a les persones joves, d’entre 16 i 29 anys, inscrites al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Es tracta d’un programa fet en col·laboració amb el Fons Social Europeu.

•

El programa d’Atenció integral a persones amb malalties avançades ha continuat donant
suport tant als pacients com als seus familiars, i complementa el model assistencial de cures
pal·liatives. El 2020 s’ha ampliat amb un nou equip d’atenció psicosocial a Catalunya, en
col·laboració amb la Universitat Internacional de Catalunya i l’Hospital Universitari General de
Catalunya. En total ja són 54 equips a Espanya i Portugal.
A més, s’han consolidat els 14 equips d’atenció psicosocial formats per voluntaris i familiars
que desenvolupen les activitats d’acompanyament de persones malaltes i soles al final de la
vida, «Final de vida i soledat». Arran de la pandèmia, els equips d’atenció psicosocial han vist
com incrementaven les seves tasques, ja que també han acompanyat les persones a les quals
ha afectat el virus de la COVID-19, els seus familiars i els professionals que les atenien.
Així mateix, amb la situació de la pandèmia, el programa ha posat en funcionament,
conjuntament amb el Ministeri de Sanitat i la Fundació Galatea, el servei «Cuidar els que ens
cuiden». Es tracta d’un servei d’acompanyament psicològic i emocional per a professionals de
l’àmbit sanitari a través d’atenció telemàtica gratuïta.
D’altra banda, s’ha ampliat l’escola de formació de cuidadors no professionals (habitualment,
familiars) i voluntaris, als 5 EspaiCaixa del programa. L’objectiu és donar-los eines perquè
sàpiguen com han d’acompanyar les persones amb malalties en procés de final de vida i
respondre a les seves necessitats.

•

El programa de Gent Gran ha posat en marxa un nou projecte pilot en 5 centres de gent gran
de la xarxa de centres propis de ”la Caixa”. L’objectiu ha estat enfocar el model d’aquests
centres a generar oportunitats de desenvolupament personal, facilitar que es construeixin
xarxes de suport i possibilitar que la gent gran contribueixi al bé comú.
A causa de la situació de la pandèmia de COVID-19 i el seu impacte en el col·lectiu de la gent
gran, el programa ha dut a terme sessions de formació en línia per als professionals amb
l’objectiu d’aprofundir coneixements i millorar capacitats de comunicació i de gestió al canvi.
També s’ha intensificat l’acompanyament i el seguiment de la gent gran a tota la xarxa de
centres, i s’ha adaptat el programa a l’entorn digital: s’han creat recursos i guies digitals i
infografies d’activitats, a més de la realització de cursos i webinaris en línia.
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•

En el marc del programa d’ajudes a projectes d’Iniciatives Socials, la Fundació ha continuat
col·laborant amb projectes socials que duen a terme entitats del territori espanyol, a través
del llançament de 6 convocatòries d’àmbit nacional i 4 convocatòries territorials a Espanya, en
els àmbits de discapacitat i dependència, envelliment, inserció sociolaboral, pobresa infantil,
interculturalitat, habitatge i acció social en l’àmbit rural, amb un total de 673 projectes
seleccionats. Com a novetat principal, el 2020 s’ha obert una nova convocatòria territorial a
Catalunya, que es resoldrà durant el primer trimestre de 2021.
Així mateix, s’ha consolidat l’expansió a Portugal amb el llançament de 5 convocatòries dels
«Premis BPI – Fundació ”la Caixa”», a través de les quals la Fundació ha col·laborat en 131
projectes més.

•

També en territori portuguès, s’ha llançat la 3a edició de la convocatòria «Promove», que té
com a objectiu impulsar projectes pilot innovadors, idees i projectes de R+D que contribueixin
a la transformació i dinamització de les regions de l’interior de Portugal. Els projectes de R+D
estan cofinançats per la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) del govern portuguès.

•

Llançament de dues noves convocatòries del programa «Art for Change», una a Portugal, amb
16 projectes seleccionats en col·laboració amb la Fundação Calouste Gulbenkian, i una altra a
Espanya, amb 19 projectes seleccionats. Es tracta d’una iniciativa en què s’utilitzen l’art i la
cultura com a eines per a la millora social de les persones en situació de vulnerabilitat.

•

En l’àmbit internacional, i amb l’objectiu de contribuir a reduir les principals causes de
mortalitat infantil als països en vies de desenvolupament, la Fundació manté la seva
col·laboració amb GAVI, the Vaccine Alliance, en la suma d’esforços entre la Fundació ”la
Caixa”, empreses, clients i empleats de CaixaBank, la Fundació Gates i ISGlobal per vacunar
contra la pneumònia al màxim nombre possible de nens i nenes menors de 5 anys a
Moçambic. El 2020 s’ha contribuït a vacunar més de 140.000 nens.
A més, al gener s’ha celebrat al CosmoCaixa la Primera Conferència Mundial sobre la
Pneumònia Infantil, organitzada juntament amb la Fundació Gates i en col·laboració amb
diverses entitats, que ha comptat amb la participació de 400 assistents de més de 30 països.
D’altra banda, s’ha col·laborat amb el Comitè Internacional de la Creu Roja en el primer fons
d’impacte humanitari per construir 3 centres de rehabilitació per a persones discapacitades a
la República Democràtica del Congo, Nigèria i Mali, en què ja s’han atès més de 3.000
persones.
Així mateix, s’ha avançat en la lluita contra la malnutrició infantil mitjançant el programa
MOM, juntament amb ACNUR, de reducció de la malnutrició maternoinfantil en camps de
refugiats d’Etiòpia. El 2020 s’ha arribat a un total de 243.938 beneficiaris, principalment,
menors de 5 anys i les seves mares.

Recursos humans utilitzats en l’activitat.
Tipus
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari

Número

Nre. hores/any

Previst

Fet

Previst

Fet

145
5.400 5.600

143
-

247.905
-

241.582
-

4.594

139.888

68.783
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Beneficiaris o usuaris de l’activitat.
Número
Previst
3.800.000 - 3.900.000
11.570

Tipus
Persones físiques
Persones jurídiques

Fet
2.013.210
9.344

Recursos econòmics utilitzats en l’activitat.
(Import en milers d’euros)
Import
Despeses/Inversions
Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries
b) Ajudes no monetàries
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern

Previst

Fet

138.577

137.895

15.992
144.597
3.112

15.182
130.737
2.302

302.278

286.116

302.278

286.116

Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació
Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació
Amortització de l’immobilitzat
Deteriorament i resultat per alienació d’immobilitzat
Despeses financeres
Variacions de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers
Impostos sobre beneficis
Subtotal despeses
Adquisicions d’immobilitzat (llevat de Béns Patrimoni Històric)
Adquisicions Béns Patrimoni Històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions
TOTAL RECURSOS UTILITZATS
Objectius i indicadors de la realització de l’activitat.
Objectiu
Consolidació de
l’orientació social
Consolidar les
intervencions en pobresa
infantil

Reforçar i ampliar les
intervencions en ocupació

Reforçar i ampliar l’atenció
de les persones en la fase
final de la vida

Quantificació
Previst
Fet
53% - 54%
56%

Indicador
% pressupost activitat social /
total pressupost
Nre.
de
nens atesos
CaixaProinfància

a

62.000 - 64.000
nens

58.841 nens

Nre. de famílies ateses a
CaixaProinfància
Nre. de persones ateses en el
programa d’inserció laboral de
persones en risc d’exclusió social
(Incorpora)
Nre. d’insercions a Incorpora

40.000 famílies

35.326 famílies

85.000 - 88.000
ateses

88.339 ateses

35.000 - 37.000
insercions
28.000 - 30.000
pacients

34.274
insercions
28.861 pacients

Nre. de pacients atesos en el
programa Atenció integral a
persones
amb
malalties
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Objectiu

Indicador

Quantificació
Previst
Fet

avançades

Consolidació a Portugal del
programa d’Atenció
integral a persones amb
malalties avançades

Nre. de pacients atesos

3.300 - 3.500
pacients

3.967 pacients

Nre. de famílies ateses

4.300 - 4.500
famílies

4.985 famílies

Implantació a Portugal de
les intervencions en
pobresa infantil

Nre. d’àrees d’intervenció de
CaixaProinfància

7 àrees
d’intervenció

6 àrees
d’intervenció
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2) ACTIVITAT DE RECERCA I BEQUES
Identificació.
Denominació de
l’activitat
Tipus d’activitat
Identificació de l’activitat
per sectors
Lloc de
desenvolupament de
l’activitat

Suport a la recerca i formació d’excel·lència
Propi
Recerca i Educació
Àmbit nacional i internacional

Descripció detallada de l’activitat prevista.

El 2020 la Fundació ha continuat apostant pel suport a la recerca tenint en compte el manteniment i
la consolidació dels diversos programes. En aquest sentit, l’activitat en aquest àmbit s’ha centrat en
quatre grans línies d’actuació:
•
•

•

•

Formació de joves investigadors amb alt potencial: a través de beques en centres i
universitats de gran prestigi amb l’objectiu de fomentar el talent.
Suport a projectes de recerca en biomedicina i salut: col·laboracions amb centres i
programes de recerca que desenvolupin projectes líders i innovadors amb l’objectiu
d’erradicar malalties com ara la sida, el càncer, malalties neurodegeneratives o les malalties
cardiovasculars, entre d’altres, mitjançant convocatòries obertes i competitives i a través
d’aliances estratègiques amb determinats centres de recerca.
Convocatòria de projectes de recerca en ciències socials: dirigida a equips d’universitats i
centres de recerca que desenvolupen recerca social d’excel·lència amb l’objectiu de
traslladar-ne el contingut a la societat.
Translació de coneixement: suport a projectes orientats a la translació de coneixement i
resultats de la recerca a la societat mitjançant programes com CaixaImpulse.

Entre les principals actuacions que s’han dut a terme el 2020, destaquen:
•

En l’àmbit de la formació i la recerca, s’han atorgat 230 beques de la tipologia següent:
− 75 beques per fer estudis de postgrau a Europa
− 45 beques per fer estudis de postgrau a Amèrica del Nord i Àsia-Pacífic
− 35 beques de doctorat en modalitat Incoming
− 30 beques de doctorat en modalitat Retaining
− 30 beques de postdoctorat en modalitat Incoming
− 15 beques de postdoctorat en modalitat Retaining
Les beques dels programes de postgrau a l’estranger s’adrecen a estudiants tant espanyols
com portuguesos.
Els programes de doctorat i postdoctorat tenen dues modalitats:
−

Incoming: beques per a joves investigadors de totes les nacionalitats, perquè
puguin fer estudis de doctorat o projectes de recerca postdoctoral en els centres
espanyols acreditats amb els distintius Severo Ochoa o María de Maeztu, Instituts
de Recerca Sanitària Carlos III o unitats portugueses qualificades d’«excel·lents» per
la Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Aquesta modalitat se centra
exclusivament en les disciplines STEM: ciències de la vida i la salut, ciències
experimentals, física, química i matemàtiques.
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El 2020 s’ha obtingut una subvenció de la Comissió Europea per a les beques de
postdoctorat a través del programa MSCA-COFUND, que ha permès incrementar en
8 el nombre de beques concedides.
−

•

Retaining: beques per a joves investigadors de totes les nacionalitats residents a
Espanya per dur a terme estudis de doctorat (en qualsevol disciplina) o projectes de
recerca postdoctoral (disciplines STEM) en qualsevol universitat o centre de recerca
d’Espanya o Portugal. El 2020 s’han incrementat en 4 les beques concedides en
convocatòria de postdoctorat d’aquesta modalitat.

Llançament de la 3a convocatòria de recerca en salut «Health Research», amb què s’han
finançat 22 projectes pioners de recerca biomèdica en col·laboració amb centres
d’excel·lència d’Espanya i Portugal. La convocatòria compta amb la col·laboració del Govern
de Portugal, que dobla el pressupost destinat a projectes al país.
L’objectiu d’aquesta convocatòria, que és oberta i competitiva, és impulsar projectes
d’excel·lència en la lluita contra les malalties de més impacte al món: malalties
cardiovasculars i metabòliques associades, neurociències, malalties infeccioses, oncologia i
tecnologies facilitadores vinculades a algun dels àmbits anteriors.

•

La Fundació, aquest 2020, ha continuat mantenint aliances estratègiques amb centres de
recerca de referència que lideren la recerca en el seu camp. Es tracta del Barcelona Beta
Brain Research Center, especialitzat en la recerca sobre l’Alzheimer; IrsiCaixa, centre de
referència en recerca sobre el VIH i altres malalties infeccioses; ISGlobal, especialitzat en la
recerca vinculada a la salut pública i les malalties infeccioses com la malària; i el Vall
d’Hebron Instituto d’Oncologia (VHIO), un dels centres de referència en recerca i
desenvolupament de tractaments innovadors contra el càncer. La Unitat de Recerca de
Teràpia Molecular del Càncer (UITM – Fundació ”la Caixa”) d’aquest últim centre ha
augmentat el seu nivell d’activitat el 2020 malgrat la pandèmia de COVID-19, i ha inclòs
1.262 pacients en 256 assajos clínics de fases precoces en oncologia.

•

El 2020 s’ha iniciat la primera fase d’un nou projecte denominat «Placenta Artificial», que
durà a terme BCNatal (Barcelona Fetal Medicine Research Center), una institució impulsada
de manera conjunta per l’Hospital Clínic i l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, per crear
un prototip experimental de placenta artificial. El projecte té com a objectiu augmentar la
supervivència dels nounats prematurs extrems.

•

Llançament de la 1a convocatòria «Global Health», centrada en la recerca sobre la salut
global i la mobilitat, en col·laboració amb tres fundacions europees: Novo Nordisk
Foundation (Dinamarca), Volkswagen Stiftung (Alemanya) i Wellcome Trust (Regne Unit). La
Fundació ha seleccionat 2 projectes en la primera fase, que s’acabaran de desenvolupar el
2021.

•

Llançament de dues noves convocatòries del programa «CaixaImpulse», en l’àmbit de la
innovació i la translació de la tecnologia en salut i llançament d’una 3a convocatòria
extraordinària, «CaixaImpulse COVID-19 Express Call»:
−

«CaixaImpulse Validate»: dona suport a projectes de recerca en les etapes inicials,
per validar-ne l’actiu i definir un pla de valoració, amb l’objectiu de poder tenir
sortida en el mercat. Se centra a Espanya i Portugal i el 2020 s’han finançat 20
candidatures.

−

«CaixaImpulse Consolidate»: dona suport a projectes innovadors en etapes més
madures que tenen estratègies sòlides de propietat intel·lectual i comercialització
per, d’aquesta manera, aconseguir estadis d’atracció de la inversió privada i
apropar-los al mercat. L’àmbit d’actuació és Espanya i Portugal, i s’han finançat 3
projectes.
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−

«CaixaImpulse COVID-19 Express Call»: s’han seleccionat 6 projectes clínics i
translacionals que responen als tres pilars clau d’actuació contra la COVID-19:
prevenció, diagnòstic i tractament. Tres dels treballs s’han centrat en la cerca d’una
vacuna; un, en l’aplicació de teràpies experimentals; un altre, en el
desenvolupament d’un test de diagnòstic i, l’últim, en un respirador de baix cost.

•

El 2020 s’han impulsat les accions necessàries per dur a terme els tràmits urbanístics i iniciar
el projecte arquitectònic del nou Institut ”la Caixa” de Recerca en Salut. Es tracta d’un nou
centre de recerca, ubicat a la ciutat comtal, destinat a la recerca, la innovació i translació de
resultats a la societat.

•

Llançament de la 2a convocatòria per al desenvolupament de 15 projectes en l’àmbit de la
recerca en ciències socials, adreçada a equips d’universitats i centres de recerca d’Espanya i
Portugal. L’objectiu d’aquesta convocatòria és promoure la recerca social d’excel·lència i
traslladar-ne el contingut a la societat a través de l’Observatori Social (plataforma web que
té per objectiu enriquir el debat i el diàleg sobre els nous reptes socials) i el Palau Macaya
(centre de diàleg, debat i reflexió de la Fundació).

•

L’Observatori Social de ”la Caixa” ha llançat 2 noves convocatòries el 2020 per donar suport
a projectes de recerca sobre l’impacte de la COVID-19 a la societat espanyola i una nova
convocatòria amb l’objectiu de donar suport a projectes de recerca sobre desigualtat i pacte
social a Espanya. Aquestes convocatòries utilitzen mètodes i tècniques de recerca de base
quantitativa que donin resultats en un període màxim de 6 mesos, amb l’objectiu d’enriquir
l’actuació dels agents del tercer sector i de les administracions públiques que treballen en
l’àmbit de la cohesió social.
A més, l’Observatori ha iniciat la seva expansió a Portugal amb el llançament de les 2
primeres convocatòries per analitzar l’impacte de la COVID-19 en la societat portuguesa.

Recursos humans utilitzats en l’activitat.
Tipus
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari

Número
Previst
Fet
52
-

53
-

Nre. hores/any
Previst
Fet
87.928
-

89.318
-

Beneficiaris o usuaris de l’activitat.
Tipus
Persones físiques
Persones jurídiques

Número
Previst
880 - 910
198

Fet
308
176
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Recursos econòmics utilitzats en l’activitat.
(Import en milers d’euros)
Import
Despeses/Inversions
Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries
b) Ajudes no monetàries
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern
Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació
Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació
Amortització de l’immobilitzat
Deteriorament i resultat per alienació d’immobilitzat
Despeses financeres
Variacions de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvi

Previst

Fet

87.034

89.862

6.103
18.151

5.755
16.793

111.288

112.410

111.288

112.410

Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers
Impostos sobre beneficis
Subtotal despeses
Adquisicions d’immobilitzat (llevat de Béns Patrimoni Històric)
Adquisicions Béns Patrimoni Històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions
TOTAL RECURSOS UTILITZATS

Objectius i indicadors de la realització de l’activitat.
Objectiu

Quantificació
Previst
Fet

Indicador

Mantenir la inversió en
recerca

% pressupost
pressupost

Reforçar i ampliar la
inversió
en
recerca
centrada en la salut

Consolidar el programa de
beques centrat en la
formació
de
joves
científics
Aposta per la creació i
definició de l’Institut ”la
Caixa” en Recerca i Salut

recerca

/

total
21% - 22%

22%

% d’inversió en recerca en àmbits
de salut sobre el total d’inversió en
recerca

63% - 65%

75%

% d’inversió en el programa de
beques sobre el total d’inversió en
recerca

31% - 33%

31%

Inici dels tràmits
de modificació
urbanística i del
projecte
arquitectònic

Inici dels tràmits
de modificació
urbanística i del
projecte
arquitectònic
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3) ACTIVITAT DE CULTURA I EDUCACIÓ
Identificació.
Denominació de
l’activitat
Tipus d’activitat
Identificació de l’activitat
per sectors
Lloc de
desenvolupament de
l’activitat

Difusió i promoció universal de la cultura, la ciència i el coneixement
Propi
Cultura, Ciència i Educació
Àmbit nacional i internacional

Descripció detallada de l’activitat prevista.

Actuacions encaminades a desenvolupar diverses accions adreçades a difondre el coneixement
cultural i científic des de tots els àmbits i despertar les vocacions científiques i artístiques, ja sigui en
els centres propis de la Fundació (CaixaForum i CosmoCaixa) com en la resta del territori nacional,
mitjançant exposicions, tallers, conferències, concerts, etc.
Per fer-ho, s’han dut a terme aliances estratègiques amb institucions museístiques, professionals de
prestigi i col·laboracions amb equips científics destacats.
En concret, entre les actuacions principals que s’han dut a terme durant l’exercici 2020, destaquen:
•

•

Exposicions:
-

Exposició «American Dream», a CaixaForum Madrid, en col·laboració amb el British
Museum.

-

Exposició «Càmera i ciutat. La vida urbana a la fotografia», a CaixaForum Madrid i
Palma, en col·laboració amb el Centre Pompidou.

-

Exposició «Objectes de disseny. Surrealisme i disseny: 1924-2020», a CaixaForum
Barcelona i Madrid, en col·laboració amb el Vitra Design Museum.

-

Exposició «Vampirs. L’evolució del mite», a CaixaForum Barcelona i Madrid.

-

Exposició «Pixar: 30 anys d’animació», a CaixaForum Sevilla.

-

Exposició «Art i Mite. Els déus del Prado», en col·laboració amb el Museu Nacional del
Prado, a CaixaForum Barcelona.

-

Exposició «Print3D» a CosmoCaixa, en què es planteja un viatge exploratori sobre la
impressió 3D amb un recorregut des del cos humà fins a l’espai.

-

Exposició «Sabres i mastodonts», a CosmoCaixa, en què es proposa un viatge al passat
per conèixer la fauna que va poblar el nostre territori fa milers d’anys.

Així mateix, durant el 2020, la Fundació ha treballat en la producció de diverses exposicions
que s’inauguraran als centres de CaixaForum i CosmoCaixa en els exercicis vinents. Entre
aquestes mesures, destaquen:
-

Exposició «Tesla, l’home del futur», a CosmoCaixa, en col·laboració amb el museu Nikola
Tesla de Belgrad, que fa un recorregut per la vida de Nikola Tesla, els èxits i invents del
qual van fer possibles nombrosos avenços tecnològics.
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-

Exposició «teamLab», que constarà de dues instal·lacions immersives, «Graffiti Nature:
Lost, Immersed and Reborn» i «Born from the Darkness, a Loving and Beautiful World»,
en col·laboració amb el col·lectiu japonès teamLab. Formen aquest col·lectiu
professionals de diverses disciplines que investiguen les vinculacions entre l’art, la
tecnologia, el disseny i la naturalesa, amb l’objectiu d’explorar la relació dels individus
amb el món que els envolta.

-

Exposició «Homo Ludens. Videojocs per entendre el present», que ofereix una nova
perspectiva al concepte de gamer i mostra un món en què la vida i el joc tendeixen a
coincidir cada dia més. Comptarà amb més de quaranta peces entre videojocs i obres
d’art, en un entorn interactiu que convertirà l’exposició en una experiència de joc
col·lectiu.

-

Exposició «Tattoo», en col·laboració amb el Musée du quai Branly de París, que explora
la pràctica ancestral dels tatuatges a través d’obres històriques i contemporànies
vinculades a aquesta pràctica.

•

A més, el 2020 s’ha dut a terme el plantejament i la conceptualització d’una nova modalitat
de visites d’exposicions, amb un format virtual i en directe. Aquestes visites guiades, que es
posaran en marxa el 2021, consistiran en una connexió en directe, en què un educador farà
un recorregut pels diversos àmbits de l’exposició. A més, els usuaris podran interactuar a
través del xat o micròfon, cosa que és una oportunitat per poder continuar gaudint de
contingut cultural des de casa.

•

Producció i desenvolupament del documental «Postals d’altres mons» a CosmoCaixa, en
col·laboració amb el Planetari de Madrid i el de Pamplona, que es llançarà el 2021. Aquest
documental recorre l’Univers pròxim i conegut recreant paisatges realistes d’aquests llocs a
través de les imatges que han enviat per les diverses sondes i missions espacials que han
recorregut el sistema solar.

•

Inici de les obres de construcció del nou CaixaForum a València, que es preveu que
s’inaugurarà el 2022.

•

A causa de la situació de pandèmia de COVID-19, el 2020 s’ha traslladat a l’àmbit digital
l’activitat musical mitjançant la realització de dos projectes participatius en línia denominats
«#Yo canto»: «Viva la Vida», vídeo coral que ha unit més de 650 persones interpretant la
cançó Viva la Vida de Cold Play des de casa i «Al·leluia», vídeo coral que fusiona la
interpretació de més de 450 persones de l’Al·leluia del Messies de G. F. Händel des de casa,
amb les imatges gravades a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.

•

Estrena d’un nou projecte de caràcter musical que recorrerà tot el territori espanyol,
denominat «Symphony». Es tracta d’una pel·lícula de realitat virtual que pretén divulgar la
música simfònica entre el públic.

•

El 2020 s’ha dut a terme la conceptualització i el disseny del nou «CaixaForum Digital», una
plataforma en línia amb continguts de cultura i ciència accessibles per a tot el públic,
independentment de la seva ubicació geogràfica. S’hi oferiran continguts rigorosos i
singulars amb una àmplia varietat de temàtiques, amb l’objectiu de ser un referent als països
de llengua hispana, i es crearan aliances amb institucions internacionals i nacionals de
prestigi reconegut per oferir contingut exclusiu, així com coproduccions i produccions
pròpies.

•

El programa EduCaixa promou la transformació educativa amb l’objectiu de garantir una
educació de qualitat per a tot l’alumnat del Sistema Educatiu espanyol. El 2020 s’ha creat el
nou programa «Hello, Math», sobre pensament computacional, orientat a formar docents
de primària perquè siguin capaços de desenvolupar la capacitat de resolució de problemes
en els nens i les nenes.
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A més, s’ha llançat un nou programa de ciència ciutadana, «Coronavirus Community Lab»,
en col·laboració amb el LivingLab d’IrsiCaixa, per recollir iniciatives dels estudiants de
secundària, amb l’objectiu de millorar la gestió de la crisi de la COVID-19 a la comunitat.
•

El programa d’educació digital «ProFuturo», en col·laboració amb la Fundació Telefónica, té
com a objectiu contribuir a millorar l’educació universal i de qualitat i oferir formació i
acompanyament als docents i accés a recursos digitals a nens i nenes en els entorns més
vulnerables de països de Llatinoamèrica, el Carib, l’Àfrica i Àsia.
El programa es basa en un model integral modulable i inclou recursos educatius digitals que
cerquen potenciar les competències del segle XXI en infants i docents.
En un any de dificultats extremes derivades de la COVID-19, s’ha implementat un pla de
contingència, en què s’ha reforçat la formació i acompanyament docent, amb recursos
educatius en obert, en què destaca l’oferta de formació docent en línia, que ha permès
formar més de 400.000 docents el 2020.
Així mateix, s’han posat en marxa projectes d’implementació i seguiment de formació docent
en 5 nous països (República del Benín, Regne d’Esuatini, el Marroc, República de Sierra
Leone i Jordània). Se n’ha augmentat l’àmbit d’actuació geogràfic fins a un total de 40. A
més, s’ha pogut a arribar a usuaris de 132 països addicionals gràcies als recursos educatius
en obert i en línia.

•

El Palau Macaya, a la línia d’«Innovació social», ha implementat tres nous projectes del seu
programa «Reflexions» a través dels reptes següents: «El paradigma de l’envelliment actiu a
debat», sobre les noves necessitats de la gent gran davant dels canvis existents en el procés
d’envelliment; el projecte «Canvien els temps, canvia el professorat», sobre com ha de ser el
desenvolupament professional dels docents; i «Solucions per a l’emergència climàtica.
Experiències d’economia circular», en què, a través de seminaris amb professionals de
diverses disciplines i posteriors diàlegs entre dos especialistes oberts al públic, s’han generat
solucions i propostes als reptes plantejats.
El programa Escola Europea d’Humanitats (EEH), que té per objectiu fomentar la participació
activa de la ciutadania, ha llançat el 2020 cicles de conferències, cursos i trobades, bona part
en línia a causa de la COVID-19. Així mateix, s’ha iniciat un nou projecte divulgatiu, centrat a
combatre les desigualtats i la pobresa infantil, amb múltiples cicles de debats al Palau
Macaya i al CaixaForum Madrid.

Recursos humans utilitzats en l’activitat.
Tipus
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari

Número
Previst
Fet
223
-

219
-

Nre. hores/any
Previst
Fet
373.288
-

365.343
-

Beneficiaris o usuaris de l’activitat.
Tipus
Persones físiques
Persones jurídiques

Número
Previst
8.500.000 - 8.600.000
1.183

Fet
14.260.091
432
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Recursos econòmics utilitzats en l’activitat.
(Import en milers d’euros)
Import
Despeses/Inversions
Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries
b) Ajudes no monetàries
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern
Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació
Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació
Amortització de l’immobilitzat
Deteriorament i resultat per alienació d’immobilitzat
Despeses financeres
Variacions de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers
Impostos sobre beneficis
Subtotal despeses
Adquisicions d’immobilitzat (llevat de Béns Patrimoni Històric)
Adquisicions Béns Patrimoni Històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions
TOTAL RECURSOS UTILITZATS

Previst

Fet

33.456

25.192

16.756
86.847
14.557

16.125
70.989
15.490
165

151.616

127.961

151.616

127.961
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Objectius i indicadors de la realització de l’activitat.
Per a aquest exercici 2020, la pandèmia de COVID-19 i les mesures restrictives pel que fa a capacitat,
higiene i distanciament social no han fet possible aconseguir els objectius que es preveien per a la
Fundació en l’Àrea de Cultura i Educació:
Objectiu

Indicador

Consolidar el nivell
d’excel·lència de les activitats
de divulgació de la ciència i la
cultura
1) Mantenir la
valoració positiva
dels usuaris. Net
Promoter Score
(NPS)1
2) Mantenir els
visitants anuals
dels centres

Situar el Palau Macaya com un
centre de debat, diàleg i reflexió

Inici de les obres
CaixaForum València

del

Quantificació
Previst

Fet

NPS CaixaForum

> 50 (sobre 100)

75

NPS CosmoCaixa

> 60 (sobre 100)

56

Visitants anuals
CaixaForum
Visitants anuals
CosmoCaixa

2.600.000 - 2.800.000

870.890

850.000 - 1.000.000

358.480

Visitants anuals

60.000 - 63.000

21.399

Nre. d’activitats

Increment del 5% - 8%

Sense increment

Compliment del calendari
de planificació de les
obres

Demora en el
calendari de
planificació de
les obres durant
els mesos de
confinament
total

1

El Net Promoter Score (NPS) és una mètrica que permet mesurar el nivell de satisfacció dels usuaris amb un producte
o servei. Per obtenir un resultat es resten els detractors als promotors i s’aconsegueix un percentatge, per mesurar la
qualitat del servei. L’índex NPS pot ser tan baix com -100 (tots els usuaris són detractors) o tan alt com 100 (tots els
usuaris són promotors).
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II. Recursos econòmics totals emprats per l’entitat
(Import en milers d'euros)

Despeses/Inversions

Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries
b) Ajudes no monetàries
c) Despeses per col·laboracions i òrgans
de govern
Variació d'existències de productes acabats i
en curs de fabricació
Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Amortització de l'immobilitzat
Deteriorament i resultat per alienació
d'immobilitzat
Despeses financeres
Variacions de valor raonable en instruments
financers
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alienacions
d'instruments financers
Impostos sobre beneficis
Subtotal despeses
Adquisicions d'immobilitzat (llevat de Béns
de Patrimoni Històric)
Adquisicions Béns de Patrimoni Històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions
TOTAL RECURSOS UTILITZATS

Activitat
Social

Activitat
Investigació i
Beques

Activitat
Cultura i
Educació

Total
Activitats

137.895

89.862

25.192

252.949

15.182
130.737
2.302

5.755
16.793
-

16.125
70.989
15.490

37.062
218.519
17.792

165

165

No
imputats a
les
activitats

TOTAL

252.949

370
2.259
-

37.432
220.778
17.792

-

165

167

167

114

114

286.116

112.410

127.961

526.487

2.910

529.397

286.116

112.410

127.961

526.487

2.910

529.397

III. Recursos econòmics totals obtinguts per l’Entitat
(Import en milers d'euros)

INGRESSOS
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils
Subvencions del sector públic (Fons europeus)
Aportacions privades
Altres tipus d'ingressos
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS

Previst

Fet

433.752
4.873
9.720
1.500
153.432
603.277

392.956
1.382
9.528
2.546
161.926
568.338

IV. Convenis de col·laboració amb altres entitats
Els convenis de col·laboració que ha formalitzat la Fundació Bancària ”la Caixa” amb altres entitats
durant l’exercici 2020 es detallen a l’Annex 1 d’aquesta Memòria.
V. Desviacions entre el pla d’actuació i dades efectuades
La desviació a la baixa del pressupost liquidat respecte a l’assignat inicialment es concentra en els
programes socials i en els programes de cultura i educació, i és a causa dels efectes de la pandèmia de
COVID-19. La Fundació, com a conseqüència de les restriccions i mesures de seguretat contra la COVID19, ha reduït algunes de les activitats establertes inicialment al pressupost assignat per a l’exercici 2020,
principalment, les activitats de l’àmbit cultural en què hi ha hagut una disminució de l’activitat
presencial als centres.
Els recursos econòmics necessaris per a la consecució del pressupost 2020 també han tingut una
desviació a la baixa. Aquests recursos provenen, principalment, de distribucions de reserves i de
dividends de Criteria Caixa, S.A.U. i de l’ingrés per l’Impost sobre Societats de l’exercici; la resta de
recursos procedeixen d’ingressos per activitats pròpies de la Fundació i altres ingressos.
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Els ingressos de distribucions de reserves i de dividends inicialment previstos eren per un import de
430.000 milers d’euros. Finalment, s’han ingressat 390.000 milers d’euros.
En data 21 de desembre de 2020, la Fundació Bancària ”la Caixa” va presentar al Protectorat
corresponent el Pla d’actuació corresponent a l’exercici 2021, que va aprovar prèviament el Patronat l’1
de desembre de 2020.
14.2)

Aplicació d’elements patrimonials a fins propis

a) Béns i drets que formen part de la dotació fundacional
Els béns i drets que formen part de la dotació fundacional corresponen a 23.168.578 accions de la
societat participada Criteria Caixa, S.A.U., que es van aportar com a dotació fundacional no dinerària en
el moment de la transformació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” en la Fundació
Bancària, per un valor equivalent al valor comptable registrat a ”la Caixa” a 31 de desembre de 2013,
5.868.000 milers d'euros (vegeu Nota 8).
Tots els béns i drets de la Fundació Bancària ”la Caixa” estan vinculats directament al compliment dels
fins propis. La Fundació es va constituir com una fundació bancària sense ànim de lucre que té per
objecte, amb caràcter general, fomentar i desenvolupar obres socials, benèfiques, assistencials, docents
o culturals, i així ho específica l’article primer dels seus Estatuts.
b) Destí de rendes i ingressos
1. Grau de compliment del destí de rendes i ingressos
Segons el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes
d’estalvis i fundacions bancàries, les fundacions bancàries que regula aquesta Llei no estan subjectes als
límits que estableix l’article 27 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, sobre la destinació
de rendes i ingressos a la realització dels fins fundacionals.
No obstant això, a títol informatiu, es detalla el càlcul següent:
(Milers d’euros)

EXERCICI

RESULTAT
COMPTABLE

AJUSTOS
NEGATIUS

AJUSTOS
POSITIUS

BASE DE
CÀLCUL

2016
2017
2018
2019
2020

65.791
73.149
56.204
45.369
38.941

-

463.336
499.745
521.252
570.616
526.487

529.127
572.894
577.456
615.985
565.428

RECURSOS
DESTINATS A FINS
(DESPESES +
INVERSIONS)
474.308
90%
505.903
88%
525.339
91%
579.049
94%
528.501
93%

Els ajustos positius corresponen a les despeses imputades en el compte de resultats que estan
directament relacionades amb l’activitat pròpia de l’entitat, incloent-hi les dotacions a l’amortització.
2. Recursos aplicats en l’exercici
D’acord amb el que disposa la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, es considera destinat als
fins fundacionals l’import de les despeses i inversions fetes en cada exercici que efectivament hagin
contribuït al compliment dels fins propis de la fundació especificats en els seus estatuts, llevat de les
dotacions a les amortitzacions i provisions. Quan les inversions destinades als fins fundacionals hagin
estat finançades amb ingressos que s’hagin de distribuir en diversos exercicis en l’excedent, com
subvencions, donacions i llegats, o amb recursos financers aliens, aquestes inversions es computaran en
la mateixa proporció en què ho haurien estat els ingressos o s’amortitzi el finançament aliè.
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Els recursos que ha aplicat la Fundació Bancària ”la Caixa” en l’exercici 2020 han estat els següents:

1. Despeses en compliment de fins

2. Inversions en compliment de fins (2.1 + 2.2)
2.1. Fetes en l’exercici

TOTAL

IMPORT
508.695

(Milers d’euros)

508.695

Fons
propis

Subvencions,
donacions i llegats

Deute

19.806

-

-

19.806

19.806

-

-

19.806

-

-

-

2.2. Procedents d’exercicis anteriors
a) Deutes cancel·lats en l’exercici incorreguts en
exercicis anteriors
b) Imputació de subvencions, donacions i llegats de
capital procedents d’exercicis anteriors
TOTAL (1 + 2)

528.501

Les inversions efectuades durant l’exercici 2020 en compliment de finalitats fundacionals s’han finançat
totalment amb recursos propis.
14.3)

Conciliació de la liquidació del pressupost i el resultat comptable

La liquidació del pressupost per línia estratègica d’activitat de la Fundació Bancària ”la Caixa” de
l’exercici 2020, que va aprovar el Patronat en data 4 de febrer de 2021, és la que es detalla a
continuació:
(Milers d'euros)

Liquidació
2020

Programes socials
Investigació i beques
Cultura i educació
Despeses d'estructura

248.541
98.570
97.941
57.158

TOTAL

502.210

Així mateix, es presenta la conciliació entre la liquidació del pressupost i el resultat comptable de
l’exercici 2020 de la Fundació Bancària ”la Caixa”:
(Milers d'euros)

2020
Liquidació pressupostària
Augments / Disminucions
Amortització de l'immobilitzat (Nota 5)
Inversions en l'immobilitzat (Nota 5)
Ingressos de l'activitat pròpia
Altres despeses comptables
Recursos utilitzats (Nota 14.1)
Augments / Disminucions
Ingressos de l'activitat pròpia
Dividends (Nota 6.1)
Impost sobre Societats (Nota 11)
Altres ingressos comptables
Excedent de l'exercici (Nota 3)

502.210
27.187
17.792
(19.806)
27.572
1.629
529.397
(568.338)
(27.572)
(390.000)
(151.085)
319
(38.941)
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14.4)

Despeses d’administració

L’import de despeses directament ocasionades per l’administració del patrimoni que hi ha hagut durant
l’exercici 2020, que corresponen bàsicament a despeses d’administració d’immobles propietat de la
Fundació Bancària ”la Caixa”, han estat de 252 milers d’euros (231 milers d’euros el 2019) i no supera els
límits que s’estableixen a l’article 33 del Reial Decret 1337/2005, d’11 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de fundacions de competència estatal.
Així mateix, els membres del Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” no han rebut cap import per
desenvolupar les seves funcions durant l’exercici 2020.
(15)

MÉS INFORMACIÓ

15.1)

Composició dels Òrgans de Govern

Durant l’exercici 2020 hi ha hagut els moviments següents en la composició del Patronat de la Fundació
Bancària ”la Caixa”:
Alta/Baixa
Baixa Patró
Alta Patró

Nom i cognoms
Carles Llorens i Vila
Antoni Fitó Baucells

A 31 de desembre de 2020 i 2019 componen el Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” 15 membres
(13 homes i 2 dones), amb el detall següent:
Càrrec
President
Vicepresident
Patró
Patró
Patró
Patró
Patrona
Patró
Patró
Patró
Patró
Patró
Patrona
Patró
Patró

Nom i cognoms
Isidre Fainé Casas
Juan José López Burniol
Salvador Alemany Mas
César Alierta Izuel
Shlomo Ben Ami
Luis Carreras del Racó
Isabel Estapé Tous
Antoni Fitó Baucells
Eugeni Gay Montalvo
Javier Godó Muntañola
Francesc Homs Ferret
Jaume Lanaspa Gatnau
Asunción Ortega Enciso
Artur Santos-Silva
Javier Solana Madariaga
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15.2)

Informació sobre el personal de l’Entitat

La plantilla mitjana de la Fundació Bancària ”la Caixa” corresponent als exercicis 2020 i 2019, distribuïda
per nivells professionals, és la següent:
(Nombre d’empleats mitjà)

2020

No Discapacitats

Discapacitats

Total

Homes

Dones

Homes

Dones

Directius

6

2

-

-

Caps

18

20

-

-

38

Gestors

90

220

2

6

318

Suport a la gestió

5

22

2

1

30

Personal no fix
Total

(Nombre d’empleats mitjà)

2019

8

3

12

-

-

15

122

276

4

7

409

No Discapacitats

Discapacitats

Total

Homes

Dones

Homes

Dones

Directius

5

2

-

-

Caps

19

20

-

-

39

Gestors

93

212

2

6

313

Suport a la gestió

3

26

2

1

32

Personal no fix
Total

7

3

11

-

-

14

123

271

4

7

405

La distribució per categories professionals i gènere a 31 de desembre de 2020 i 2019 no difereix
significativament de la que es mostra als quadres anteriors, i que formen 414 i 412 persones,
respectivament.
15.3)

Honoraris per auditoria de comptes i altres serveis

Durant els exercicis 2020 i 2019, els auditors de comptes de la Fundació Bancària ”la Caixa” han estat
Pricewaterhouse Coopers Auditores, S.L. i Deloitte, S.L., respectivament. Els honoraris relatius als serveis
d’auditoria de comptes i altres serveis prestats per l’auditor o per una empresa vinculada a l’auditor per
control, propietat comuna o gestió han estat els següents (en milers d’euros):
Serveis prestats per l’auditor de
comptes i per empreses
vinculades
Serveis d’auditoria
Altres serveis de verificació
Total serveis d’auditoria i relacionats
Serveis d’assessorament fiscal
Altres serveis
Total serveis professionals

2020
162
12
174

2019
145
10
155

656

151

830

306

Els honoraris pels serveis d’auditoria de comptes estan registrats en el compte d’«Honoraris de
professionals» de l’apartat «Serveis exteriors» del Compte de Resultats adjunt (vegeu Nota 13.2).
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15.4) Grau de compliment del Codi de Conducta per a la realització d’inversions financeres
temporals
La Fundació ha fet totes les inversions financeres temporals de conformitat amb els principis i
recomanacions recollits en els Codis de conducta aprovats en desenvolupament de la disposició
addicional cinquena del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei del Mercat de Valors. No hi ha hagut desviacions pel que fa als criteris que contenen els codis
esmentats.
Durant l’exercici 2020, la Fundació no ha fet inversions financeres temporals.
El Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” va aprovar, a la sessió del 21 de maig de 2020, l’informe
anual relatiu al compliment dels codis de conducta sobre inversions financeres temporals de l’exercici
econòmic acabat el 31 de desembre de 2019.
Així mateix, el Patronat de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”
formularà l’informe anual corresponent a l’exercici econòmic acabat el 31 de desembre de 2020.
15.5)

Informació sobre Medi Ambient

Ateses les activitats que fa la Fundació Bancària ”la Caixa”, aquesta no té responsabilitats, despeses,
actius ni provisions o contingències de naturalesa mediambiental que puguin ser significatives en relació
amb el patrimoni, la situació financera i els resultats de la Fundació. Per aquest motiu, no s’inclouen els
desglossaments específics en aquesta Memòria.
15.6)

Autoritzacions que ha atorgat el Protectorat

Durant l’exercici 2020, no s’han sol·licitat autoritzacions al Protectorat en compliment del que estableix
la Llei 50/2002, de Fundacions, i el Reial Decret 1337/2005, pel qual s’aprova el Reglament de
fundacions de competència estatal.
(16)

FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

En la sessió del 4 de febrer de 2021, el Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa” va acordar distribuir
un import de 75.000 milers d’euros amb càrrec a Prima d’Emissió de Criteria Caixa, S.A.U., el qual va ser
abonat amb data 8 de febrer de 2021.
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(17)

ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU

A) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ I DE GESTIÓ
1. Excedent de l’exercici abans d’impostos
2. Ajustos del resultat
Amortització de l’immobilitzat (+)
Variació de provisions (+/-)
Imputació de subvencions, donacions i llegats (-)
Resultats per baixes i alienacions de l’immobilitzat (+/-)
Ingressos financers (-)
Despeses financeres (+)
Diferències de canvi (+/-)
Variació de valor raonable en instruments financers (+/-)
Altres ingressos i despeses (-/+)
3. Canvis en el capital corrent
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)
Creditors i altres comptes a pagar (+/-)
Altres passius corrents (+/-)
Altres actius i passius no corrents (+/-)
4. Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació
Pagaments d’interessos (-)
Cobrament de dividends (+)
Cobraments d’interessos (+)
Cobraments (pagaments) per Impost sobre Beneficis (+/-)
Altres pagaments i (cobraments) (-/+)
5. Fluxos nets d’efectiu de les activitats d’explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)
B) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ
6. Pagaments per inversions (-)
Entitats del Grup i associades
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Altres actius financers
7. Cobraments per desinversions (+)
Entitats del Grup i associades
Immobilitzat material
Altres actius financers
8. Fluxos nets d’efectiu de les activitats d’inversió (7-6)
C) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE
FINANÇAMENT
9. Cobraments i pagaments per operacions de patrimoni
Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer
Devolució i amortització de
Deutes amb entitats del Grup i associades (-)
11. Fluxos nets d’efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETS DE L’EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D)
Efectiu o equivalents al començament del període
Efectiu o equivalents al final del període

2020

2019

(112.144)
71.716
18.686
(32)
(12.065)
165
(390.025)
167
114
(1)
454.707
1.697
6.852
(3.581)
(1.568)
(6)
81.083
(212)
390.000
51
148.879
(457.635)

(115.994)
77.812
17.509
(500)
(26.582)
3.365
(420.026)
441
(46)
2
503.649
12.578
(1.507)
10.612
1.594
1.879
70.049
(478)
420.000
144.982
(494.455)

42.352

44.445

(12.971)
(2.194)
(10.776)
(1)
3.443
3.133
297
13
(9.528)

(31.608)
(2.999)
(3.816)
(24.785)
(8)
317
276
41
(31.291)

7.161
7.161
(20.500)
(20.500)
(20.500)
(13.339)

16.494
16.494
(22.300)
(22.300)
(22.300)
(5.806)

19.485
48.236
67.721

7.348
40.888
48.236
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(18)

INVENTARI

El detall dels elements patrimonials més significatius integrants del Balanç a 31 de desembre de 2020 és
el següent, en milers d’euros:
ANY
ACTIVACIÓ

VALOR
INICIAL

AMORTITZACIÓ

VALOR
COMPTABLE

COSMOCAIXA BARCELONA

1923

148.002

(73.315)

74.687

COL·LECCIÓ D’ART

1987

94.928

-

94.928

CAIXAFORUM MADRID

2001

58.258

(21.877)

36.381

CAIXAFORUM BARCELONA

1964

54.388

(27.267)

27.121

APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ

1995

32.777

(24.480)

8.297

CAIXAFORUM PALMA

1987

24.973

(12.439)

12.534

CAIXAFORUM SARAGOSSA

2008

21.109

(3.705)

17.404

CAIXAFORUM SEVILLA

2017

20.013

(2.957)

17.056

OFICINES DIAGONAL (MOBILIARI)

1996

18.667

(11.315)

7.352

PALAU MACAYA (BARCELONA)

1950

18.562

(8.713)

9.849

2019

12.555

-

12.555

1923

10.754

(2.988)

7.766

CAP ROIG (GIRONA)

2010

8.799

(3.445)

5.354

UNITATS MÒBILS EXPOSITIVES

1991

8.121

(6.861)

1.260

CAIXAFORUM LLEIDA

1978

6.447

(4.933)

1.514

CAIXAFORUM GIRONA

2011

5.109

(3.570)

1.539

CAIXAFORUM TARRAGONA

1950

5.060

(3.536)

1.524

ESPAI CAIXA GIRONA

2002

4.687

(1.386)

3.301

MAGATZEM CENTRAL (BARCELONA)

1998

4.642

(2.787)

1.855

ESPACIO CAIXA MADRID

1998

4.520

(2.654)

1.866

CENTRE JOAN RIU (GIRONA)

2010

3.412

(2.748)

664

CAIXAFORUM VALENCIA (en curs)

2018

3.097

-

3.097

ESPACIO CAIXA MÚRCIA

2003

2.543

(1.158)

1.385

CENTRE DE GENT GRAN SANLLEHÍ

1977

2.017

(1.306)

711

IMMOBLE AV. DRASSANES, BARCELONA

1955

2011

(1.075)

936

IMMOBLE C. MALLORCA, BARCELONA

1950

1.885

(1.422)

463

CENTRE DE GENT GRAN LA BISBAL

1942

1.810

(1.464)

346

CENTRE DE GENT GRAN VILANOVA I LA
GELTRÚ

2000

1.701

(943)

758

CENTRE DE GENT GRAN SANTS

1997

1.680

(883)

797

CENTRE DE GENT GRAN VIRREI AMAT

1962

1.603

(942)

661

CENTRE DE GENT GRAN PALAFRUGELL

2002

1.581

(582)

999

CENTRE DE GEN GRAN CONGRÉS

1974

1.563

(1.439)

124

CENTRE DE GENT GRAN SALOU

1998

1.561

(1.396)

165

CENTRE DE GENT GRAN EL PRAT DE
LLOBREGAT

2001

1.549

(1.004)

545

CENTRE DE GENT GRAN BONANOVA

2017

1.540

(361)

1.179

CENTRE DE GENT GRAN CALELLA

1977

1.508

(849)

659

IMMOBLE C/ SÈQUIA, GIRONA

1985

1.485

(439)

1.046

CENTRE DE GENT GRAN SANTA COLOMA

2000

1.447

(635)

812

CENTRE DE GENT GRAN BELLVITGE

1969

1.412

(1.175)

237

DESCRIPCIÓ

INSTITUT ”LA CAIXA” EN RECERCA I SALUT (en
curs)
CONGREGACIÓ NTRA. SRA. DE L’ESPERANÇA
(BARCELONA)
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ANY
ACTIVACIÓ
1997

VALOR
INICIAL
1.400

AMORTITZACIÓ
(800)

VALOR
COMPTABLE
600

IMMOBLE AV. CATALUNYA, TARRAGONA

1959

1.398

(1.024)

374

CENTRE DE GENT GRAN SABADELL

1977

1.393

(770)

623

CENTRE DE GENT GRAN OLOT

1997

1.373

(809)

564

ESPAI CAIXA MANRESA

2019

1.320

(180)

1.140

CENTRE DE GENT GRAN «CA N’ANGLADA»

1979

1.289

(595)

694

CENTRE DE GENT GRAN MANRESA

1967

1.245

(932)

313

CENTRE DE GENT GRAN VILADECANS

2000

1.227

(609)

618

CENTRE DE GENT GRAN SANTA MADRONA

1964

1.210

(825)

385

CENTRE DE GENT GRAN AMPOSTA

1978

1.208

(1.001)

207

CENTRE DE GENT GRAN CIUTADELLA

1955

1.151

(920)

231

CENTRE DE GENT GRAN DANTE

1987

1.135

(1.102)

33

ESPAICAIXA STA. CRISTINA D’ARO

1999

1.120

(627)

493

CENTRE DE GENT GRAN LLEDÓ

2002

1.056

(273)

783

CENTRE DE GENT GRAN ES FORTÍ

1964

1.054

(668)

386

DESCRIPCIÓ
CENTRE DE GENT GRAN SAGRADA FAMÍLIA
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Annex 1
Convenis de col·laboració amb altres entitats
(Euros)
IMPORT

ENTITAT

12.000

A BAO A QU

12.120

A.C.E.O.P.S.

23.930

ABIERTO HASTA EL AMANECER.
SOCIEDAD COOPERATIVA DE
MADRID DE INICIATIVA SOCIAL SIN
ÁNIMO DE LUCRO

20.000

ABRIENDO PUERTAS

60.000

ACADÈMIA CATALANA DE
GASTRONOMIA I NUTRICIÓ

14.400

ACADEMIA DOS CHAMPS

119.540

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

51.960

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

32.000

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

24.000

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Art for Change 2020: Projecte «Horitzons.
Relatar l’arribada i vincular-se a l’entorn amb la fotografia i
l’audiovisual», per utilitzar l’art i la cultura com a
instrument d’intervenció social
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Primera mirada: atenció precoç centrada en la
família del nadó amb risc en el neurodesenvolupament»,
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Creant
xarxes: formació i cooperativisme», adreçat a promoure
projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones
amb discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d’exclusió, amb atenció especial a les persones i col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa
del coronavirus
Desenvolupament del projecte «Vehicle adaptat a persones
amb discapacitat intel·lectual», amb l’objectiu de garantir la
continuïtat i incrementar les rutes existents per tal
d’incorporar noves persones usuàries, així com fer possible
l’accés a serveis d’atenció especialitzada a usuaris i usuàries
amb discapacitat intel·lectual
Promoure l’organització i celebració de l’acte de lliurament
dels Premis Nacionals de la Gastronomia, per tal de
promocionar i fer difusió de la gastronomia i la nutrició
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Academia dos champs», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com el reforç de les
habilitats parentals a Portugal
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Aliances per al desenvolupament
comarcal i la igualtat d’oportunitats», orientat a enfortir el
teixit social navarrès impulsant-ne el creixement, la
innovació, l’eficiència i la productivitat en benefici del
desenvolupament social i econòmic de la Comunitat Foral
de Navarra
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Vives
Emplea: metodologies d’equips d’inclusió», adreçat a
promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o persones en
risc d’exclusió, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Vives
Emplea Regió de Múrcia: itinerari d’equips d’inclusió»,
adreçat a promoure projectes d’inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció especial a
les persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «DEL
Rural – Dinamització de la ocupació local», adreçat a
promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o persones en
risc d’exclusió, amb atenció especial a les persones i
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

23.980

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

23.570

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

17.500

ACCIÓN Y CURA PARA TAY-SACHS
(ACTAYS)

34.600

AÇÕES PARA UM MUNDO UNIDO

12.000

ADIEM SENTIT FUNDACIÓN DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

18.600

ADOLFO DANIEL CONESA
MARTÍNEZ

25.000

ADOS TEATROA, S.L.

100.000

AFA BAIX LLOBREGAT

24.000

AFA BIGASTRO

23.540

AFA CANARIAS

23.370

AFA ENFERMOS DE ALZHEIMER
ALICANTE

DESCRIPCIÓ
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Vives
Emplea: itineraris d’equips d’inclusió», adreçat a promoure
projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones
amb discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d’exclusió, amb atenció especial a les persones i col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa
del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Vives
Emplea Marbella: metodologia d’equips d’inclusió», adreçat
a promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a
joves, persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d’exclusió, amb atenció especial a les
persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Intervenció psicosocial per a famílies i cuidadors
de menors amb malalties neurològiques», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«Raise», orientat a promoure la millora de la qualitat de
vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Servei
d’intermediació laboral entre els recursos formatius i
laborals i persones amb malalties mentals en procés de
capacitació laboral o a la recerca de feina», adreçat a
promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o persones en
risc d’exclusió, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Art for Change 2020: Projecte «Univers
eutòpic», per a la utilització de l’art i la cultura com a
instrument d’intervenció social
Convocatòria Art for Change 2020: Projecte «El meu nom és
Cap (Drets humans a escena)», per a la utilització de l’art i
la cultura com a instrument d’intervenció social
Foment del projecte «Acompanyar les persones amb
Alzheimer i les seves famílies a la comarca del Baix
Llobregat», orientat a millorar la qualitat de l’atenció als
malalts i als familiars que els atenen
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Servei d’unitat de respir familiar de l’associació
de familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències de
Bigastro», adreçat a promocionar la vida independent,
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Records a
domicili», orientat a la implantació de noves tecnologies de
suport aplicades als programes d’estimulació cognitiva per
a persones amb Alzheimer
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Atenció terapèutica en Residència de l’Associació
Alzheimer d’Alacant», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

24.000

AFA SEGOVIA

15.030

AFÁN DE LUCHA POR LOS
ENFERMOS DE ALZHEIMER
«CAMINAR»

10.000

AFEDA, B.A. «LOS CALATRAVOS»

24.000

AFES SALUD MENTAL

50.000

AGÈNCIA DE QUALITAT I
AVALUACIÓ SANITÀRIES DE
CATALUNYA

216.500

AGENCIA EFE

999.548

AGENCIA ESTATAL CONSEJO
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS

1.220.400

AGENCIA ESTATAL CONSEJO
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS

499.000

AGENCIA ESTATAL CONSEJO
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS

341.242

AGENCIA ESTATAL CONSEJO
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS

296.000

50.000

AGENCIA ESTATAL CONSEJO
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS
AGENCIA ESTATAL CONSEJO
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS

DESCRIPCIÓ
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Unitat d’estada diürna per a malalts d’Alzheimer i
altres demències», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Desafiant l’oblit», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Emocionat2e: intervenció no farmacològica a
través d’estimulació emocional a pacients amb
deteriorament cognitiu», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Ikigai.
Formació per a la millora de l’ocupabilitat en salut mental»,
adreçat a promoure projectes d’inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció especial a
les persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Desenvolupament del projecte «12 compromisos de la
Carta Hipatia per a la igualtat de gènere en els centres de
recerca», que té com a objectiu fomentar el tema de la
igualtat de gènere i el lideratge femení en la ciència
Programa bianual de beques per a pràctiques formatives
d’estudiants de grau en Periodisme o Comunicació
Audiovisual
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
Projecte «Afrontar la imprevisibilitat: la plasticitat
reguladora com a estratègia d’adaptació en el paràsit de la
malària humana», orientat a la recerca biomèdica i adreçat
a institucions de recerca d’Espanya i Portugal
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
Projecte «Restauració de circuits sensorials basada en la
reprogramació de glia a neurona», orientat a la recerca
biomèdica i adreçat a institucions de recerca d’Espanya i
Portugal
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
Projecte «Acilació de proteïnes heterogènies i càncer»,
orientat a la recerca biomèdica i adreçat a institucions de
recerca d’Espanya i Portugal
Convocatòria CaixaImpulse Express COVID-19 2020:
Projecte «CoV2-BMEP i CoV2-TMEP: dues noves vacunes
polivalents multiepitòpiques contra el SARS-CoV-2»
Convocatòria Global Health 2020: Projecte «Estratègies de
salut transnacionals en l’espai euromediterrani (THeSES)»,
orientat a la recerca sobre la salut global i la mobilitat

64

(Euros)
IMPORT

50.000

115.092

22.800

45.000

30.000

36.000

18.000

30.000

18.450

19.690

35.220

30.950

30.000

ENTITAT

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL
SISTEMA UNIVERSITARI DE
CATALUNYA

AGÊNCIA REGIONAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DA
INVESTIGAÇÃO, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO

DESCRIPCIÓ
Desenvolupament del projecte «Avaluació de la inserció
laboral dels graduats universitaris des de la perspectiva dels
ocupadors», que té com a objectiu facilitar la presa de
decisions per part dels responsables de les universitats, de
les titulacions i els responsables polítics en l’àmbit de les
universitats, així com el disseny de propostes de millora de
les titulacions i el sistema universitari
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència

Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Adolescent. Mãe», orientat a facilitar el desenvolupament
AJUDA DE MÃE
integral i la salut de nens i adolescents en situacions de
vulnerabilitat social, així com el reforç de les habilitats
parentals a Portugal
Afavorir el desenvolupament dels projectes «T’ajudem a
créixer: suport a famílies amb nens per accedir als jardins
AJUNTAMENT DE REUS
d’infants», «Lope: localitzadors GPS per a persones amb
deteriorament cognitiu» i «Menjar a domicili per a gent
gran i dependents»
AJUNTAMENT DE SANT GUIM DE
Condicionament del Centre de Dia per a gent gran «La
FREIXENET
Freixa»
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Autonomia per a joves extutelats», de recursos
d’atenció residencial temporal, orientat a la inclusió de les
ALDEAS INFANTILES SOS
persones en comunitat i a facilitar-los la vida independent,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Boot
Camp», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
ALDEAS INFANTILES SOS
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«Sete anos, sete escolas», orientat a promoure la millora de
ALKANTARA
la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones
en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Art for Change 2020: Projecte «Amb una mica
ALMUDENA ADALIA CALVO
d’ajuda dels meus amics», per a la utilització de l’art i la
cultura com a instrument d’intervenció social
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Inclusió social a través de l’activitat física i
l’esport», adreçat a promocionar la vida independent,
ALTEA (ALMERIA TRASTORNO DEL
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
ESPECTRO AUTISTA)
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Cuidar Melhor em Casa», per al desenvolupament de
ALZHEIMER PORTUGAL DELEGAÇAO
projectes en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la
CENTRO
millora de la qualitat de vida i igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
Projecte «Estreitar laços: modelo de cuidados humanizados
ALZHEIMER PORTUGAL DELEGAÇAO
para pessoas com demência», orientat a promoure la
CENTRO
millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
ALZHEIMER PORTUGAL DELEGAÇAO Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Rural 2020: Projecte
CENTRO
«IRIA – Inserir, Reabilitar, Incluir, Apoiar» en zones rurals de
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(Euros)
IMPORT

2.000

21.700

29.700

37.310

28.000

27.680

20.880

32.750

21.700

32.270

24.000

30.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Portugal, l’objectiu del qual consisteix a millorar la qualitat
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació
de vulnerabilitat
Desenvolupament del projecte «Xarxa de mestres de
AMICS DE LA UNESCO DE
música», orientat a fomentar el cant i el cant coral als
BARCELONA (AUB)
Centres Escolars de Catalunya
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
AMIGOS DA MONTANHA –
«Aulas naturais: sala viva da biodiversidade», orientat a
ASSOCIAÇÃO DE MONTANHISMO
facilitar el desenvolupament integral i la salut de nens i
DE BARCELINHOS
adolescents en situacions de vulnerabilitat social, així com
el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
APAC PORTUGAL – ASSOCIAÇÃO DE
«APAC Atelier Solo», orientat a promoure la millora de la
PROTEÇÃO E APOIO AO
qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
CONDENADO
situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Negócios à medida», per al desenvolupament de projectes
APACI
en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de
la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones
en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Promoció de l’autonomia, autodeterminació i
integració de les persones amb sordoceguera a Aragó»,
APASCIDE ARAGÓN
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Escola Maior», per al desenvolupament de projectes en
APATRIS 21
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la
qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«CASA! – Capacitar, Acompanhar, Sensibilizar e Apoiar»,
APCAS-ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA per al desenvolupament de projectes en l’àmbit nacional de
CEREBRAL DE ALMADA SEIXAL
Portugal que promoguin la millora de la qualitat de vida i la
igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«APCB Equestre», per al desenvolupament de projectes en
APCB – ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la
CEREBRAL DE BRAGA
qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«Bens necessários ao funcionamento Casa de Acolhimento
APCL
para doentes hemato-oncológicos», orientat a promoure la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Masterculinária Inclusiva», per al desenvolupament de
APPACDM DA TROFA
projectes en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Servei d’assistència personal per a persones amb
autisme», adreçat a promocionar la vida independent,
APRENEM BARCELONA
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
ARCHICOFRADÍA DE NUESTRA
Projecte per condicionar i dignificar els banys més
SEÑORA DE LA PALMA CORONADA desprotegits dels veïns dels barris més vulnerables de la
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT
DE CÁDIZ

36.000

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS

19.500

ART- ASSOCIAÇÃO DE RESPOSTAS
TERAPÊUTICAS

30.000

ARTENAVE, ATELIER – ASSOCIAÇÃO
DE SOLIDARIEDADE

15.000

ARTÍPOLIS ASSOCIACIÓ

11.070

ARTURO REDÍN BERDONCES

49.470

ASILO DE ANCIANOS SAN
JERÓNIMO

23.880

ASINLADI

23.950

ASOCIACIÓN A FAVOR DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL DE ÁLAVA (APDEMA)

59.110

ASOCIACIÓN A TODA VELA

54.000

ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN DE
DESARROLLO LOS MOLINOS

36.000

ASOCIACIÓN ALACRÁN 1997

DESCRIPCIÓ
ciutat de Cadis
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Assercions. Inclusió social a través de la regeneració
urbana», adreçat a facilitar el desenvolupament integral i el
procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«MovimentART», orientat a facilitar el desenvolupament
integral i la salut de nens i adolescents en situacions de
vulnerabilitat social, així com el reforç de les habilitats
parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«DIAS – BD – Desporto Inclusivo Acessível e Solidário na
Beira Douro», per al desenvolupament de projectes en
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la
qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
situació de vulnerabilitat
Desenvolupament del projecte sociocultural del Teatre del
Raval, orientat a la transformació social a través del teatre i
activitats culturals
Convocatòria Innova Cultural 2020: Projecte «Ruidosfera,
camins trencats», orientat a donar suport a projectes de
recerca, creació, producció o difusió artística i cultural amb
impacte social
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Creació d’un model d’atenció
transferible a l’habitatge habitual per desenvolupar en
l’àmbit rural», orientat a millorar la vida diària de la gent
gran mitjançant tecnologies actuals
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Jo vull viure la meva pròpia vida i puc», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Enllaçats: cap a un model d’atenció inclusiu i
integral per a les persones amb discapacitat intel·lectual»,
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Servei d’oci inclusiu», adreçat a promocionar la
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Xarxa
ocupabilitat en i amb família», adreçat a promoure
projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones
amb discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d’exclusió, amb atenció especial a les persones i col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa
del coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Convivint», adreçat a facilitar el desenvolupament integral
i el procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
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(Euros)
IMPORT

22.620

24.000

12.000

20.130

32.000

24.000

32.000

24.000

60.000

24.000

15.660

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Espai jove ASAFES», adreçat a promocionar la
ASOCIACIÓN ALAVESA DE
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
FAMILIARES Y PERSONAS CON
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
ENFERMEDAD MENTAL
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Reinserció social a Projecte Home
Almeria», orientat a promoure el desenvolupament social i
ASOCIACIÓN ALBA
educatiu de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat
i les seves famílies, així com la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Atenció
psicosocial a persones amb ERC en risc d’exclusió social i els
ASOCIACIÓN ALCER LAS PALMAS
seus familiars», orientat a proporcionar assessorament i
atenció psicològica i social a pacients amb insuficiència
renal crònica
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Atenció a gent
gran Alis 2020», adreçat a gent gran en risc d’exclusió social
ASOCIACIÓN ALIS CANARIAS
i especialment afectades pels efectes de la pandèmia de
COVID-19, per potenciar la vellesa activa i promoure
l’autonomia personal
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «ATRAE (Acompanyament de la
Transició de menors en l’Educació Secundària)», orientat a
ASOCIACIÓN ALMAJAYAR EN
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
FAMILIA
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Per un futur inclusiu en La Fuentecica», adreçat a facilitar
ASOCIACIÓN ALMERÍA ACOGE
el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Sumant», adreçat a promoure projectes d’inserció
ASOCIACIÓN ALTERNATIVA EN
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
MARCHA
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Nous itineraris en habitatges independents per a
persones amb malaltia mental», de recursos d’atenció
residencial temporal, orientat a la inclusió de les persones
ASOCIACIÓN AMBIT
en comunitat i a facilitar-los la vida independent, amb
atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Desenvolupament del programa educatiu 2020/2021 per a
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO
centres escolars, famílies, col·laboracions i públic general
DE BELLAS ARTES DE SEVILLA
adaptant-se a les circumstàncies i limitacions que presenta
l’actual situació sanitària derivada de la COVID-19
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Viure la meva vida: projecte de vida independent
per a persones amb malalties neurològiques i discapacitat»,
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
EPILEPSIA
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE
Projecte «Atenció integral domiciliària per millorar la
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA
comoditat de les persones amb ELA i les seves famílies»,
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(Euros)
IMPORT

25.000

21.270

24.000

374.794

10.000

12.100

24.000

10.000

20.000

28.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
ASOCIACIÓN ANDALUZA PROYECTO Desenvolupament del projecte «Sensibilització per a
HOMBRE
adolescents per a la prevenció del consum de drogues»
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Llars compartides», de recursos d’atenció
residencial temporal, orientat a la inclusió de les persones
ASOCIACIÓN APOYO
en comunitat i a facilitar-los la vida independent, amb
atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Servei
d’ocupació amb suport», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
ASOCIACIÓN ARGADINI
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Desenvolupament del projecte «Generant oportunitats a
Màlaga», orientat a implementar mesures que afavoreixin
ASOCIACIÓN ARRABAL
la inclusió sociolaboral de persones en risc i d’exclusió
social
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Ocupa’t en
ASOCIACIÓN ASISTENCIAL NAHIA
línia», orientat a millorar l’ocupabilitat per a joves en
exclusió social o en risc de patir-ne
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Inclusió sociolaboral adreçat a persones amb TEA»,
adreçat a promoure projectes d’inserció sociolaboral
ASOCIACIÓN ASPERGER ALICANTEadreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
TEA (ASPALI)
mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció especial a
les persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Desenvolupament de l’autonomia personal i
social de persones amb Síndrome d’Asperger, Trastorn de
l’Espectre Autista o alteracions de la comunicació social a
ASOCIACIÓN ASPERGER DE
Astúries», adreçat a promocionar la vida independent,
ASTURIAS
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Caminem junts: foment de l’autonomia personal
de persones amb SA-TEA», adreçat a promocionar la vida
ASOCIACIÓN ASPERGER JAÉN
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Desenvolupament del projecte «Empoderament a persones
amb discapacitat intel·lectual a través de l’agricultura,
manualitats i activitat física», per mitjà d’un hort ecològic,
ASOCIACIÓN ASPRODEME
amb l’objectiu de formar i capacitar les persones amb
discapacitat intel·lectual en l’agricultura per a una inclusió
sociolaboral
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Centre de dia socioeducatiu Don
Guanella», orientat a promoure el desenvolupament social i
ASOCIACIÓN AVENTURA 2000
educatiu de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat
i les seves famílies, així com la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

24.840

ASOCIACIÓN AVENTURAS
DOMÉSTICAS

27.710

ASOCIACIÓN BANCO
FARMACÉUTICO

14.400

ASOCIACIÓN BIENESTAR
AMBIENTAL

50.000

ASOCIACIÓN CABALGATA REYES
MAGOS

11.880

ASOCIACIÓN CALLET

21.710

ASOCIACIÓN CALOR EN LA NOCHE

17.200

ASOCIACIÓN CANARIA DE
PERSONAS CON TRASTORNO
GENERALIZADO DEL DESARROLLO

24.000

ASOCIACIÓN CANARIA
MEDIADORES INTERCULTURALES

36.000

ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA
INTERVENCIÓN Y LA MEDIACIÓN
FAMILIAR, EDUCATIVA Y
PSICOSOCIAL «+ FAMILIA»

23.220

ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA
POTENCIACIÓN DEL DESARROLLO
SOCIAL GENERACIÓN 21

22.170

ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE
ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES

13.670

ASOCIACIÓN CANTABRIA ACOGE

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Art for Change 2020: Projecte «Banda
Antropoloops: remesclant el nostre barri», per a la
utilització de l’art i la cultura com a instrument
d’intervenció social
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Lluitant contra la pobresa
farmacèutica. Menjar o medicar-se», orientat a promoure
el desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Assegurant el
futur», orientat a dur a terme projectes en benefici de la
comunitat i en línia amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (OSD) de les Nacions Unides per al període 20202030
Fomentar la realització de la desfilada de la cavalcada dels
Reis Mags de Pamplona de l’any 2021
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Agricultura i prevenció del despoblament als municipis de
la Serra Sud Sevillana i Gaditana», orientat a impulsar
projectes al medi rural adaptats a les característiques
territorials i necessitats socials per millorar les condicions
de vida, generar oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de
les persones a l’àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Deixar de ser invisibles, deixar
d’estar oblidats», orientat a promoure el desenvolupament
social i educatiu de nens, nenes i joves en situació de
vulnerabilitat i les seves famílies, així com la inclusió social
per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Suport
psicosocial a persones amb autisme», orientat a impulsar
iniciatives a les Canàries adreçades especialment a
persones en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar-ne la qualitat de vida i fomentar la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Dar Albaraka»,
d’acollida i allotjament temporal destinat al col·lectiu de
joves extutelats d’origen estranger, que té com a objectiu
cobrir les seves necessitats en diversos àmbits i
acompanyar-los en el seu període d’adaptació cap a
l’emancipació, amb l’última finalitat d’aconseguir una
efectiva integració social i laboral
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «La Casa de les
Famílies», que ofereix assessorament, mediació, atenció
psicològica i pautes educatives per a la millora de la
comunicació i, en general, qualsevol recurs per afavorir
unes relacions més positives
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Refuérza-T»,
orientat a impulsar iniciatives a les Canàries adreçades
especialment a persones en situació de vulnerabilitat social
i que té com a objectiu millorar-ne la qualitat de vida i
fomentar la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Avançant junts», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Reforç
de l’ocupabilitat en el nou escenari laboral derivat de la
COVID-19», adreçat a promoure projectes d’inserció
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(Euros)
IMPORT

30.000

115.092

10.000

24.000

10.000

42.000

20.460

20.810

10.000

18.410

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Suport i foment, emprenedoria a la
muntanya navarresa com a eina davant del despoblament»,
ASOCIACIÓN CEDERNA GARALUR
orientat a enfortir el teixit social navarrès impulsant-ne el
creixement, la innovació, l’eficiència i la productivitat en
benefici del desenvolupament social i econòmic de la
Comunitat Foral de Navarra
ASOCIACIÓN CENTRO DE
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
BIOMATERIALES
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Rehabilitació psicosocial amb persones amb
ASOCIACIÓN CEUTI DE FAMILIARES problemes de salut mental», adreçat a promocionar la vida
Y PERSONAS CON ENFERMEDAD
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
MENTAL
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Dinamo. Programa de capacitació personal per a la
inserció sociolaboral de persones amb VIH/SIDA o en
situació de vulnerabilitat social», adreçat a promoure
ASOCIACIÓN CIUDADANA
projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones
CÁNTABRA ANTI SIDA
amb discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d’exclusió, amb atenció especial a les persones i col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa
del coronavirus
Desenvolupament del programa de prevenció de la
desnutrició infantil i assistència familiar, així com l’atenció
ASOCIACIÓN CIVIL
preescolar que es duu a terme al centre comunitari de
desenvolupament infantil «San José»
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Desplegant capacitats per a l’ocupació», adreçat a
promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves,
ASOCIACIÓN CLAVER
persones amb discapacitat o trastorn mental o persones en
risc d’exclusió, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Comunitari barri de San Fermín»,
ASOCIACIÓN COLECTIVO
orientat a promoure el desenvolupament social i educatiu
ALUCINOS-LA SALLE
de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les
seves famílies, així com la inclusió social per a persones en
risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Enredad@s a Salamanca: ràdio comunitària i participació
social per a l’impuls del medi rural», adreçat a facilitar el
ASOCIACIÓN COLECTIVO KHORA
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Suport psicològic i emocional per a persones amb
ASOCIACIÓN COLECTIVO-UNIÓN DE discapacitat i familiars cuidadors», adreçat a promocionar
INTEGRACIÓN AL DISCAPACITADO
la vida independent, l’autonomia personal i el benestar de
(ACUDIM)
la gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
ASOCIACIÓN COMARCAL DE
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
EDUCACIÓN ESPECIAL SANTÍSIMO
Projecte «Un dia per a mi», adreçat a promocionar la vida
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(Euros)
IMPORT

180.000
4.000

ENTITAT
CRISTO DEL AMOR

ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA
ESPAÑOLA DE MIGRACIONES
(ACCEM)
ASOCIACIÓN CONI

15.370

ASOCIACIÓN COORDINADORA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FÍSICA DE NAVARRA (ACODIFNA)

75.000

ASOCIACIÓN COPAN, AMIGOS Y
AMIGAS DE HONDURAS

10.000

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE
FIBROMIALGIA

10.000

ASOCIACIÓN COTLAS

24.000

ASOCIACIÓN CREANDO HUELLAS

50.000

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS
PALMEROS DE LA ÓPERA (ACAPO)

24.000

ASOCIACIÓN CULTURAL GALLEGA
DE FORMACIÓN PERMANENTE DE
ADULTOS

36.000

ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE

26.530

ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE
JOVEN

DESCRIPCIÓ
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Desenvolupament del projecte «Servei d’atenció integral a
persones en exclusió social a través de pisos d’acollida»
Subministrar instruments de música per a l’orquestra de
l’escola de l’aldea Chahilpec (Guatemala)
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Laboratori de promoció de
l’autonomia personal», orientat a enfortir el teixit social
navarrès impulsant-ne el creixement, la innovació,
l’eficiència i la productivitat en benefici del
desenvolupament social i econòmic de la Comunitat Foral
de Navarra
Desenvolupament del projecte «Construcció i instal·lació de
pous, equips i subministraments», que té com a objectiu
garantir l’accés i la disponibilitat d’aigua corrent i potable,
així com el sanejament, per a dones en risc d’exclusió social
a Tegucigalpa (Hondures)
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Social marketing com a eina d’empoderament en
FM», adreçat a promocionar la vida independent,
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Menut Oci! Atenció a la infància i joventut amb
discapacitat intel·lectual», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Habitatges comunitaris per a joves en situació de
carrer», de recursos d’atenció residencial temporal,
orientat a la inclusió de les persones en comunitat i a
facilitar-los la vida independent, amb atenció especial a les
persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Realització del «IX Cicle de Música de Càmera Jerónimo
Saavedra Acevedo», que se celebra a La Palma, dins del
programa d’activitats del Festival Internacional de Música
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Aules +Social», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Atiempo y en La Kalle, troba feina. Programa integral per a
l’ocupabilitat», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Itinerari personalitzat d’inserció sociolaboral en
electricitat», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
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(Euros)
IMPORT

22.060

15.000

23.990

20.440

22.770

28.000

10.000

18.000

32.000

60.000

10.480

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Inserció laboral Norjomi», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
JOVEN MIERES
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
ASOCIACIÓN CULTURAL PARA EL
Desenvolupament de la 25a edició del Festival Internacional
FOMENTO DE LA LECTURA Y EL
del Conte de Los Silos, amb l’objectiu de fomentar la lectura
CUENTO
i divulgar els contes
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Xarxa sense gravetat – Obertures interculturals: territoris
de creació i construcció de ponts i vincles entre col·lectius
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO
vulnerables a través i a partir de la cultura», adreçat a
NIKOSIA
facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió
social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Una aventura amb la lectura»,
ASOCIACIÓN CULTURAL Y
orientat a promoure el desenvolupament social i educatiu
EDUCATIVA 4 DIMENSIONES
de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les
seves famílies, així com la inclusió social per a persones en
risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Focus conviviend@», de recursos d’atenció
residencial temporal, orientat a la inclusió de les persones
ASOCIACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL
en comunitat i a facilitar-los la vida independent, amb
LIBÉLULA
atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Disseny de projectes de vida en persones amb
ASOCIACIÓN DE ALLEGADOS Y
malaltia mental», adreçat a promocionar la vida
PERSONAS CON ENFERMEDAD
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
MENTAL DE CÓRDOBA
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Desenvolupament de diverses activitats de caràcter cultural
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE
i social que l’entitat duu a terme en el desenvolupament del
OLENTZERO
seu objecte fundacional
Desenvolupament del projecte «Consultors solidaris», que
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS
té com a objectiu proporcionar suport especialitzat a les
ALUMNOS DE ESADE
entitats socials per a la millora de les seves àrees de gestió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Atenció psicosocial a familiars de persones amb
malaltia mental greu», adreçat a promocionar la vida
ASOCIACIÓN DE AYUDA AL
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
ESQUIZOFRÉNICO
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Desenvolupament del projecte de recerca adreçat a nens
ASOCIACIÓN DE AYUDA PARA
amb discapacitat i, en particular, la producció del seu
NIÑOS CON DISCAPACIDAD
material educatiu com a impuls al mètode «VICON»
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Intervenció
rehabilitadora i educativa post-COVID-19», orientat a
ASOCIACIÓN DE CÁNCER DE MAMA
impulsar iniciatives a les Canàries adreçades especialment a
DE TENERIFE
persones en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar-ne la qualitat de vida i fomentar la igualtat
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

25.600

ASOCIACIÓN DE CLUBES DE
POWERCHAIR FOOTBALL ESPAÑA

16.150

ASOCIACIÓN DE COLABORACIÓN Y
PROMOCIÓN DEL SORDO

36.000

ASOCIACIÓN DE CUIDADORA/ES,
FAMILIARES Y AMIGOS/AS DE
PERSONAS CON DEPENDENCIA,
ALZHEIMER Y DEMENCIA

140.320

ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL
DE NAVARRA (ADACEN)

18.930

ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL
DE OURENSE

24.000

ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL
SOBREVENIDO DE CASTILLA LA
MANCHA

24.000

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
DA BISBARRA DE MUROS

24.000

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
DEL NORESTE DE GRAN CANARIA

10.000

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS DE LA PALMA

24.000

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS DE VILLENA

DESCRIPCIÓ
d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Impuls al desenvolupament de la power chair
com a eina d’autonomia, àmbit d’integració social i espai
formatiu per a persones amb discapacitat», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Estimulació cognitiva a la Galícia rural», orientat a
impulsar projectes al medi rural adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per millorar
les condicions de vida, generar oportunitats i prevenir el
risc d’exclusió de les persones a l’àrea territorial on es duen
a terme
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Gent gran digital:
cercant solucions», que té com a objectiu oferir un
aprenentatge digital a la gent gran, especialment si són
dependents o tenen algun tipus de malaltia limitant
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Hub digital Adacén: punta de llança
per a la transformació digital en el sector sociosanitari»,
orientat a dissenyar i pilotar un nou model d’atenció
integral a l’envelliment i la discapacitat incorporant l’ús
d’internet, la realitat virtual o la intel·ligència artificial
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Atenció precoç sociosanitària intensiva en la fase
subaguda del DCA», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Habitatge tutelat per al foment de la vida
independent de persones amb dany cerebral sobrevingut»,
de recursos d’atenció residencial temporal, orientat a la
inclusió de les persones en comunitat i a facilitar-los la vida
independent, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Agricultura ecolóxica», orientat a impulsar projectes al
medi rural adaptats a les característiques territorials i
necessitats socials per millorar les condicions de vida,
generar oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les
persones a l’àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Peinad@s»,
orientat a impulsar iniciatives a les Canàries adreçades
especialment a persones en situació de vulnerabilitat social
i que té com a objectiu millorar-ne la qualitat de vida i
fomentar la igualtat d’oportunitats
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Oci sense
Barreres», orientat a la integració social de persones amb
discapacitat física i mobilitat reduïda eliminant barreres
arquitectòniques i mentals
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Suport psicosocial, integral i digne a la persona
amb discapacitat i el seu sistema familiar», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
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(Euros)
IMPORT

10.000

9.800

51.460

21.410

12.480

39.090

17.230

24.000

21.670

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Programa Inclou (inclusió, naturalesa, ciclisme, unió i
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
empoderament)», orientat a impulsar projectes al medi
FÍSICOS, PSÍQUICOS, SENSORIALES Y rural adaptats a les característiques territorials i necessitats
ORGÁNICOS (ANPEHI)
socials per millorar les condicions de vida, generar
oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les persones a
l’àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Promoció de l’autonomia personal i atenció a
l’envelliment, a la discapacitat, a la malaltia i a les seves
ASOCIACIÓN DE DISMINUIDOS
famílies», adreçat a promocionar la vida independent,
PIERRES
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Rehabroom», orientat a enfortir el
ASOCIACIÓN DE E. MÚLTIPLE DE
teixit social navarrès impulsant-ne el creixement, la
NAVARRA
innovació, l’eficiència i la productivitat en benefici del
desenvolupament social i econòmic de la Comunitat Foral
de Navarra
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Reconstruint vincles», orientat a
ASOCIACIÓN DE EDUCADORES LAS promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
ALAMEDILLAS
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Pobles artesans», orientat a enfortir
ASOCIACIÓN DE ELABORADORES DE
el teixit social navarrès impulsant-ne el creixement, la
ALIMENTOS ARTESANOS DE
innovació, l’eficiència i la productivitat en benefici del
NAVARRA
desenvolupament social i econòmic de la Comunitat Foral
de Navarra
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Emprenedoria cooperativa en
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE
xarxa», orientat a enfortir el teixit social navarrès
ECONOMÍA SOCIAL DE NAVARRA
impulsant-ne el creixement, la innovació, l’eficiència i la
(ANEL)
productivitat en benefici del desenvolupament social i
econòmic de la Comunitat Foral de Navarra
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «SOS, no em deixis sol/a», adreçat a promocionar
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE
la vida independent, l’autonomia personal i el benestar de
ALZHEIMER DE HUELVA
la gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Atenció integral per a persones amb fibromiàlgia
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE
o síndrome de fatiga crònica del Principat d’Astúries»,
FIBROMIALGIA Y SÍNDROME DE
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
FÁTIGA CRÓNICA DEL PRINCIPADO
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
DE ASTURIAS
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Taller d’habilitats d’autonomia personal i social
per a malalts de Parkinson (AUPER)», adreçat a
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
PARKINSON DE SEVILLA
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

31.590

ASOCIACIÓN DE ENTIDADES DE
PLENA INCLUSIÓN CANARIAS

22.380

ASOCIACIÓN DE EPILEPSIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

16.930

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE DE ALICANTE

24.000

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE DE MADRID

12.750

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE DE NAVARRA

12.000

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES
AFECTADOS POR DROGAS

24.000

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS ALZHEIMER (AFABUR)

10.000

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER DE
ASTORGA

14.730

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER DE LA
COMARCA DEL MOZARRO

DESCRIPCIÓ
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Suports per
prevenir alteracions de salut mental i conductual en
persones amb discapacitat intel·lectual i el seu entorn
familiar», orientat a impulsar iniciatives a les Canàries
adreçades especialment a persones en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar-ne la
qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Epilèpsia de persona a persona», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Rehabilitació integral: nou impuls a l’autonomia
personal de les persones amb Esclerosi Múltiple», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «EM Casa: atenció rehabilitadora i especialitzada al
domicili per a persones afectades d’Esclerosi Múltiple»,
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Reinterpretant la meva EM: el teatre com a eina
terapèutica», adreçat a promocionar la vida independent,
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Reconcilia-mos», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Atenció sociosanitària a persones amb
demència», adreçat a promocionar la vida independent,
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Envellir en el medi rural», adreçat a promocionar
la vida independent, l’autonomia personal i el benestar de
la gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Estada diürna terapèutica per a persones amb
demència neurodegenerativa o algun dèficit cognitiu o
funcional a la comarca del Morrazo (Pontevedra)», adreçat
a promocionar la vida independent, l’autonomia personal i
el benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats
o amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
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(Euros)
IMPORT

18.470

22.200

24.000

28.000

24.000

24.000

17.180

29.670

26.400

24.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Ponts de suport», adreçat a promocionar la vida
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
ENFERMOS DE ALZHEIMER DE LEÓN gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «B-Active», adreçat a promocionar la vida
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
ENFERMOS DE ALZHEIMER DE
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
PARLA
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Teràpies no farmacològiques per a persones amb
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
Alzheimer i altres demències», adreçat a promocionar la
PERSONAS CON ALZHEIMER DE
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
ELCHE
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «L’Estrella Blava», adreçat a promocionar la vida
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
PERSONAS CON TRASTORNO DEL
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
ESPECTRO AUTISTA
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Promoció de l’autonomia personal per a afectats
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
d’Esclerosi Múltiple a Burgos», adreçat a promocionar la
AFECTADOS DE ESCLEROSIS
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
MÚLTIPLE DE BURGOS
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
Projecte «Respir familiar», adreçat a promocionar la vida
AMIGOS DE ENFERMOS DE
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
DE SANTA MARIA DEL REY, ÓRBIGO
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
Y PÁRAMO
entorn familiar
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Millora de
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
l’atenció terapèutica a persones amb malaltia d’Alzheimer i
CUIDADORES DE ENFERMOS DE
els seus familiars a l’illa de La Gomera», orientat a millorar
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS
la qualitat de vida i la promoció de la salut de col·lectius
DE TENERIFE
especialment fràgils
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Avançant junts: atenció sociosanitària per a la
promoció de l’autonomia personal i atenció a la
discapacitat i dependència de les persones amb Ictus i
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
Esclerosi Lateral Amiotròfica i els seus familiars», adreçat a
ENFERMOS DE ICTUS
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Acompanyament integral a persones afectades
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
per problemes de salut mental», adreçat a promocionar la
ENFERMOS MENTALES DEL
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
ALTIPLANO DE GRANADA
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
PERSONAS CON ENFERMEDAD
Projecte «Clic, d’intervenció psicosocial infantil i juvenil»,
MENTAL DE CIEZA
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
77

(Euros)
IMPORT

9.230

ENTITAT

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES,
ALLEGADOS Y PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL DE HUELVA
Y PROVINCIA

19.200

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON
NECESIDADES

24.000

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON
PERSONAS DE ESPECTRO AUTISTA

31.920

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON
TDAH DE HUELVA AIRE LIBRE

10.000

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y DEL DESARROLLO

10.000

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y
ENFERMOS MENTALES DE LA
PALMA

10.000

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y
PERSONAS SORDAS DE LA
PROVINCIA DE CASTELLÓN

16.960

ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE
NAVARRA (AFINA)

23.990

ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

28.000

ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA
NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE

DESCRIPCIÓ
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Resiliència i fortaleses per a familiars i persones
afectades per un problema de salut mental», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Oci inclusiu per a persones amb diversitat
intel·lectual», adreçat a promocionar la vida independent,
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Autonomia i qualitat de vida en persones TEA»,
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Desenvolupament psicosocial i autonomia per a
joves amb TDAH i les seves famílies», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Jilorio: tallers de
cuina adaptats», orientat a promoure l’educació, el
desenvolupament i la plena integració social i laboral de
persones amb discapacitat intel·lectual
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Tornem a
veure’ns: promoció a la salut mental, autonomia personal i
atenció a les persones amb problemes de salut mental»,
que
inclou
serveis
com
visites
domiciliàries,
acompanyament, atenció familiar o reforç educatiu per a
menors amb problemes de comportament i amb
necessitats pedagògiques especials
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat
auditiva», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Cistell saludable – Otar
Osasuntsua», orientat a enfortir el teixit social navarrès
impulsant-ne el creixement, la innovació, l’eficiència i la
productivitat en benefici del desenvolupament social i
econòmic de la Comunitat Foral de Navarra
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Fisio-Hemo: programa de rehabilitació», adreçat
a promocionar la vida independent, l’autonomia personal i
el benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats
o amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Per un aprenentatge eficaç», orientat
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT
FAMILIAR NUEVO FUTURO

36.000

ASOCIACIÓN DE INNOVACIÓN
CULTURAL ARTES Y SOCIEDAD
ARTEHAZIA

30.430

ASOCIACIÓN DE INNOVACIÓN
CULTURAL MOVILTIK

9.750

ASOCIACIÓN DE JÓVENES
EMPRESARIOS DE NAVARRA

70.000

ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE
NAVARRA

24.000

ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA
DROGA (ALUCOD)

10.000

ASOCIACIÓN DE LUPUS DE
ALMERÍA

42.000

ASOCIACIÓN DE MEDIACIÓN PARA
LA PACIFICACIÓN DE CONFLICTOS

10.000

ASOCIACIÓN DE MUJERES «LA
RONDILLA»

9.600

ASOCIACIÓN DE MUJERES
EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS DE
NAVARRA (AMEDNA)

23.400

ASOCIACIÓN DE MUJERES
LATREBEDE

DESCRIPCIÓ
a promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Ciutat Jove: capacitació de joves com a agents socials per a
l’acció expandida», adreçat a facilitar el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social de les persones en
situació de vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Fase II. Loturak Eskola», adreçat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Engranatge. Joves empreses
liderant el canvi social», orientat a crear sinergies, vies de
col·laboració i aliances entre entitats socials, empreses i
emprenedors
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Innov@nt per una escola
digitalitzada», orientat a desenvolupar nous models
pedagògics que incorporin noves tecnologies i millorin la
qualitat docent
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Centre sanitari residencial per a trastorns
mentals», de recursos d’atenció residencial temporal,
orientat a la inclusió de les persones en comunitat i a
facilitar-los la vida independent, amb atenció especial a les
persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Atenció integral en pacients autoimmunes»,
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Elmira. Acció terapèutica per a víctimes del delicte»,
adreçat a facilitar el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Educant en valors», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Impuls dones STEM a Navarra»,
orientat a augmentar la vocació científica i tecnològica
entre les dones
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Itineraris d’inserció per a dones en serveis a la comunitat i
col·lectivitats», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
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(Euros)
IMPORT

24.000

24.000

13.310

24.000

10.000

17.590

24.000

18.280

32.000

23.490

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
ASOCIACIÓN DE PADRES CON HIJOS Projecte «Servei: pis tutelat amb estades permanents»,
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
DE LA COMARCA DE LORCA
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
(APANDIS)
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Programa psicosocial d’intervenció integral
adreçat a persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme i
ASOCIACIÓN DE PADRES DE
les seves famílies», adreçat a promocionar la vida
AUTISTAS «TRASTORNOS DEL
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
DESARROLLO»
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Exclusió social:
famílies sense recursos amb algun membre celíac a Gran
ASOCIACIÓN DE PADRES DE
Canària», orientat a ajudar aquest col·lectiu en la compra
CELÍACOS DE LA PROVINCIA DE LAS
de molts dels productes sense gluten, així com a oferir
PALMAS
orientació nutricional i sensibilització per a la seva
autoatenció
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Avança II», adreçat a promocionar la vida
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
Y ADOLESCENTES DISCAPACITADOS
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
DE IBIZA Y FORMENTERA
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Somriures per a l’ocupació», adreçat a promoure
ASOCIACIÓN DE PADRES DE
projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE amb discapacitat o trastorn mental o persones en risc
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
d’exclusió, amb atenció especial a les persones i col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa
del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Oci inclusiu i accessible per a persones amb
ASOCIACIÓN DE PADRES DE
autisme: ens veurem al Camí de Santiago», adreçat a
PERSONAS CON TRASTORNO DEL
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
ESPECTRO AUTISTA DE LA
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
PROVINCIA DE LA CORUÑA
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «REDESTEA: una xarxa de suport per a les persones
ASOCIACIÓN DE PADRES Y
amb TEA», adreçat a promocionar la vida independent,
FAMILIARES DE PERSONAS CON
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
AUTISMO DE LEÓN Y PROVINCIA
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
ASOCIACIÓN DE PADRES,
social 2020: Projecte «Intervenció psicosocial», orientat a
FAMILIARES Y AMIGOS DEL
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
DROGODEPENDIENTE LA
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
ESPERANZA
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «AOPA 2020-2021», adreçat a promocionar la vida
ASOCIACIÓN DE PADRES, MADRES Y
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
TUTORES/AS DE PERSONAS CON
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
TEA (AOPA)
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
ASOCIACIÓN DE PARKINSON DE
Projecte «Rehabilitació física de persones afectades de
ASTURIAS
Parkinson», adreçat a promocionar la vida independent,
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(Euros)
IMPORT

6.880

24.000

29.750

24.000

23.910

23.790

20.380

10.000

8.520

18.300

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Ajuda’m a
caminar. Projecte per al suport, el benestar i el
desenvolupament dels afectats per la malaltia del
ASOCIACIÓN DE PARKINSON DE
Parkinson», que té com a objectiu millorar la qualitat de
GRAN CANARIA
vida i l’autonomia de persones que, per diverses malalties,
pateixen el deteriorament de les seves capacitats i de la
seva salut
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Atenció domiciliària del malalt neurològic avançat del
ASOCIACIÓN DE PARKINSON DE LA
medi rural», orientat a impulsar projectes al medi rural
RODA – CENTRO INTEGRAL DE
adaptats a les característiques territorials i necessitats
REHABILITACIÓN DE ENFERMOS
socials per millorar les condicions de vida, generar
NEUROLÓGICOS CRÓNICOS
oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les persones a
l’àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «El camí dels grans», adreçat a promocionar la vida
ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS Y
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
JUBILADOS DE VENEZUELA EN
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
CATALUÑA
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Vides en la
Comunitat», orientat a impulsar iniciatives a les Canàries
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON
adreçades especialment a persones en situació de
DISCAPACIDAD DE LANZAROTE
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar-ne la
qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Promoció de l’autonomia per a persones amb
discapacitat», adreçat a promocionar la vida independent,
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
DISCAPACIDAD FÍSICA DEL BIERZO
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «SAS (Servei d’Accessibilitat Sexual)», adreçat a
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
LESIÓN MEDULAR Y OTRAS
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
DISCAPACIDADES FÍSICAS
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Natura i autoestima», orientat a
ASOCIACIÓN DE PREVENCIÓN Y
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Pentel. Programa
ASOCIACIÓN DE REINSERCIÓN
d’entrenament tecnològic laboral», orientat a atendre
SOCIAL DE MENORES ANCHIETA
menors declarats en desemparament i dones en situacions
de carències greus
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Transformació digital per millorar
l’atenció de les persones sordes», orientat a enfortir el
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE
teixit social navarrès impulsant-ne el creixement, la
NAVARRA
innovació, l’eficiència i la productivitat en benefici del
desenvolupament social i econòmic de la Comunitat Foral
de Navarra
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
ASOCIACIÓN DE TRASPLANTADOS
Projecte «Servei d’allotjament transitori i suport psicosocial
HEPÁTICOS GRANADA
per a persones malaltes i trasplantades hepàtiques i als
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

41.860

ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO
ZOFIO

1.000.000

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
”LA CAIXA”

10.000

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y SOCIAL
«LA VIDA SIGUE EN POSITIVO»

118.350

ASOCIACIÓN DISMINUIDOS FÍSICOS
RIBERA DE NAVA

24.000

ASOCIACIÓN EDUCACIÓN Y
CULTURA

20.680

ASOCIACIÓN EL GATO DE 5 PATAS

21.300

ASOCIACIÓN EMISORAS
MUNICIPALES DE ANDALUCÍA

100.000

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
ALIMENTOS DE ANDALUCÍA

27.830

ASOCIACIÓN ENTRETANTO
ENTRETENTE – BITARTEAN
JOLASEAN

10.000

ASOCIACIÓN EQUIPO DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR

DESCRIPCIÓ
seus familiars», adreçat a promocionar la vida independent,
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Xarxa
d’inserció sociolaboral per a població en risc afectada per la
crisi de la COVID-19», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Afavorir el desenvolupament i consecució de les activitats i
finalitats de l’entitat
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Un dia sobre
rodes», orientat a fomentar l’esport inclusiu, promoure la
pràctica esportiva i les activitats d’oci en persones amb
discapacitat i entre col·lectius desafavorits, així com
reivindicar que es compleixin els drets fonamentals de les
persones en matèria de discapacitat, accessibilitat i inclusió
social
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Retapissar el futur en l’ocupació de
persones amb discapacitat a la batllia de Tudela Redismet»,
orientat a formar en l’ofici de cosit i entapissat industrial a
persones amb discapacitat
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Al-Multaka: teixint espais de convivència i pau», adreçat a
facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió
social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Capacita la teva ciutat», adreçat a promocionar la
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Envelliment actiu al teu poble, la ràdio com a element
dinamitzador», orientat a impulsar projectes al medi rural
adaptats a les característiques territorials i necessitats
socials per millorar les condicions de vida, generar
oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les persones a
l’àrea territorial on es duen a terme
Projecte «Andalusos compartint», orientat a la donació
d’aliments bàsics de marques andaluses per ajudar
col·lectius en emergència social
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Estratègia per a la promoció de la convivència a la
quadrilla de Rioja Alabesa», orientat a impulsar projectes al
medi rural adaptats a les característiques territorials i
necessitats socials per millorar les condicions de vida,
generar oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les
persones a l’àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Intervenció socioeducativa per promoure l’èxit escolar en
menors en risc social del districte centre de Madrid»,
adreçat a facilitar el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

28.000

ASOCIACIÓN EQUITACIÓN POSITIVA

10.000

ASOCIACIÓN ESLABÓN

1.000.000

ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR

109.827

ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR

30.000

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

24.000

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

14.100

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

12.760

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

88.000

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
DIRECTIVOS

10.000

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
ECONOMÍA

10.000

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FUNDACIONES

24.000

ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA

DESCRIPCIÓ
d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Teràpies assistides amb cavalls», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«DEmpleo, entrenament digital per al treball», adreçat a
promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o persones en
risc d’exclusió, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Aliança per desenvolupar iniciatives conjuntes per assistir
els refugiats
Desenvolupament del projecte «Millora de les condicions
nutricionals de nens, dones embarassades i lactants
refugiats a Etiòpia», focalitzat en la lluita contra la
malnutrició infantil
Desenvolupament del projecte «Adequació d’una nova seu
per atendre pacients oncològics a Cadis», orientat a millorar
l’atenció als pacients i familiars
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Tornar a parlar: atenció de logopèdia al pacient
oncològic», adreçat a promocionar la vida independent,
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «E-book contra el càncer», orientat a
enfortir el teixit social navarrès impulsant-ne el creixement,
la innovació, l’eficiència i la productivitat en benefici del
desenvolupament social i econòmic de la Comunitat Foral
de Navarra
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Atenció psicosocial a pacients avançats en nuclis rurals
d’alta dispersió poblacional», orientat a impulsar projectes
al medi rural adaptats a les característiques territorials i
necessitats socials per millorar les condicions de vida,
generar oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les
persones a l’àrea territorial on es duen a terme
Desenvolupament del projecte «Fòrum Nova Economia
Nova Empresa», en què els professionals que lideren les
organitzacions del país poden compartir els seus
coneixements, experiències i reflexions, així com cercar
estratègies davant dels desafiaments als quals s’enfronten,
en un entorn econòmic i empresarial de canvi accelerat,
marcat, a més, per la crisi sanitària
Realització d’activitats de caràcter cultural i social que
l’entitat fa en el desenvolupament del seu objecte
fundacional
Realització del fòrum de fundacions i societat civil «Demos
2020», que té com a objectiu fomentar l’intercanvi
d’experiències entre professionals del tercer sector i
promoure el desenvolupament de la societat civil
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Acompanyament a la inclusió educativa per a menors i les
seves famílies a Las Palmeras», adreçat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
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(Euros)
IMPORT

22.280

18.000

28.000

29.570

24.000

27.980

51.790

12.510

19.640

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «HARVI, habilitació auditiva en
ambients de soroll mitjançant realitat virtual», orientat a
ASOCIACIÓN EUNATE NAVARRA
enfortir el teixit social navarrès impulsant-ne el creixement,
la innovació, l’eficiència i la productivitat en benefici del
desenvolupament social i econòmic de la Comunitat Foral
de Navarra
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Atenció i suport integral a nens, nenes i joves
sords i a les seves famílies», adreçat a promocionar la vida
ASOCIACIÓN EUNATE NAVARRA
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Atenció integral (mèdico-psicosocial-laboral) per a dones immigrades víctimes de violència
masclista (i els seus fills) i altres violacions dels DH»,
ASOCIACIÓN EXIL
orientat a promoure el desenvolupament social i educatiu
de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les
seves famílies, així com la inclusió social per a persones en
risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Art en acció», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
ASOCIACIÓN FACTORÍA SOCIAL
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Promoció de
l’autonomia personal de persones amb discapacitat
ASOCIACIÓN FAMILIAR PRO
intel·lectual», orientat a impulsar iniciatives a les Canàries
DISCAPACITADOS INTELECTUALES
adreçades especialment a persones en situació de
DE TENERIFE
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar-ne la
qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Atenció integral a les persones malaltes
ASOCIACIÓN FAMILIARES
d’Alzheimer de la comarca de l’Aljarafe (Sevilla)», adreçat a
ENFERMOS DE ALZHEIMER DEL
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
ALJARAFE
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Inclusió de persones amb un problema de salut
mental i les seves famílies», adreçat a promocionar la vida
ASOCIACIÓN FAMILIARES
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
ENFERMOS MENTALES
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
ASOCIACIÓN FAMILIARES Y
Projecte «#NoTerindas_ActivaT:)», adreçat a promocionar
ENFERMOS DE PARKINSON Y OTRAS la vida independent, l’autonomia personal i el benestar de
ENFERMEDADES
la gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
NEURODEGENERATIVAS
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Recuperació i promoció a través d’actius en salut
ASOCIACIÓN FAMILIARES,
en persones amb problemes de salut mental i les seves
ALLEGADOS Y PERSONAS CON
famílies», adreçat a promocionar la vida independent,
TRASTORNO MENTAL GRAVE
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

24.000

ASOCIACIÓN FAMILIAS
MONOPARENTALES DE CANARIAS

60.000

ASOCIACIÓN FORESTAL DE
NAVARRA (FORESNA)

13.650

ASOCIACIÓN GADITANA ESPINA
BÍFIDA HIDROCEFALIA

22.540

ASOCIACIÓN GITANA
ANAQUERANDO

40.920

ASOCIACIÓN GRANADINA DE
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

20.450

ASOCIACIÓN GRANADINA DE
PERSONAS AFECTADAS POR EL
TRANSTORNO BIPOLAR

23.400

ASOCIACIÓN GUARANÍ DE
COOPERACIÓN

13.120

ASOCIACIÓN HOLÍSTICA LA ESPIGA

20.190

ASOCIACIÓN INTERCULTURAL
AFROCANARIAS DIAKHASE

DESCRIPCIÓ
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «AFAMOCAN
Ocupa», que té com a objectiu millorar les possibilitats
d’inserció laboral de famílies monoparentals de la població
d’Añaza (Illa de Tenerife)
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Bosque Salud: banys de bosc com a
promoció de la salut i el benestar humà», orientat a enfortir
el teixit social navarrès impulsant-ne el creixement, la
innovació, l’eficiència i la productivitat en benefici del
desenvolupament social i econòmic de la Comunitat Foral
de Navarra
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Promoció de l’oci i temps lliure inclusius en
espina bífida: programa Amig@s», adreçat a promocionar
la vida independent, l’autonomia personal i el benestar de
la gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Dinamo», adreçat a facilitar el desenvolupament integral i
el procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «IX Programa d’atenció integral col·laborativa per
a la promoció de l’autonomia personal de persones
afectades per Esclerosi Múltiple, Parkinson i malalties
anàlogues», adreçat a promocionar la vida independent,
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «La promoció de l’autonomia personal en la
diversitat funcional II», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Emplenix: programa de suport i inserció sociolaboral per a
persones en situació de vulnerabilitat afectades per la crisi
de la COVID-19», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Planters per a l’ocupació», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Nit Nitay
Garabam», orientat a involucrar les persones migrants en el
diàleg per la sensibilització i el compromís per a una millora
en la igualtat de drets i deures tendint ponts entre cultures
diferents que pretenen mostrar la riquesa que aporta la
diversitat cultural
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

26.460

ASOCIACIÓN INTERCULTURAL
CANDOMBE

30.000

ASOCIACIÓN ITXAROPEN GUNE

21.600

ASOCIACIÓN ITXAROPEN GUNE

21.160

ASOCIACIÓN JEREZANA DE AYUDA
A PERSONAS QUE CONVIVEN CON
EL VIH/SIDA «SILOÉ»

23.400

ASOCIACIÓN JUVENIL CARABELA

18.000

ASOCIACIÓN JUVENIL CARABELA

22.600

ASOCIACIÓN JUVENIL-CULTURAL
WEKEND PROMS

14.000

ASOCIACIÓN KRECER

10.000

ASOCIACIÓN LA COLUMBETA

24.000

ASOCIACIÓN LA KOMA JOVEN

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Veus contra el patriarcat: programa
integral d’empoderament i educació per a la igualtat»,
orientat a promoure el desenvolupament social i educatiu
de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les
seves famílies, així com la inclusió social per a persones en
risc de pobresa i exclusió
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Arremanean Hazitzen: creixent en la
relació», orientat a enfortir el teixit social navarrès
impulsant-ne el creixement, la innovació, l’eficiència i la
productivitat en benefici del desenvolupament social i
econòmic de la Comunitat Foral de Navarra
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Dones en alt risc d’exclusió social:
formació i treball personal», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Dones davant del VIH/SIDA», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Acompaña2 2021», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Desenvolupament del projecte «Famílies vulnerables en
temps de COVID», orientat a treballar amb famílies en
situacions d’exclusió social molt agreujades per la nova
realitat a causa de la COVID-19 dues línies de treball:
detecció de necessitats bàsiques i cobrir totes les que
permetin que les famílies puguin tenir una certa qualitat de
vida i detecció en necessitats educatives i escolars, per
escurçar la bretxa digital i d’aprenentatge
Convocatòria Art for Change 2020: Projecte «Cuina aural»,
per a la utilització de l’art i la cultura com a instrument
d’intervenció social
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Kiero: suport psicosocial i educatiu
per a famílies en situació d’exclusió social», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Casa meva, el meu espai: assistent personal com a servei
de proximitat per a gent gran o persones dependents del
medi rural de Cantàbria», orientat a impulsar projectes al
medi rural adaptats a les característiques territorials i
necessitats socials per millorar les condicions de vida,
generar oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les
persones a l’àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Urgència social per a famílies i
persones en situació d’alta necessitat», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
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(Euros)
IMPORT

152.867

ENTITAT

ASOCIACIÓN LANTXOTEGI

24.000

ASOCIACIÓN LANZAROTEÑA PARA
LA ASISTENCIA EN LA ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

23.700

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
AMIGOS Y FAMILIARES DE
PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA

28.000

ASOCIACIÓN MADRILEÑA PARA
AYUDA DEL RECLUSO
ABANDONADO

34.860

ASOCIACIÓN MÁLAGA ACOGE

24.000

ASOCIACIÓN MEDIACIÓN EQUIPO
DELTA (AMED)

42.000

ASOCIACIÓN MENINAS
CARTONERAS EDITORIAL GRÁFICA,
ARTÍSTICA Y DE RECICLAJE

10.220

ASOCIACIÓN MICA-MINO
EDUCACIÓN CONDUCTIVA

10.230

ASOCIACIÓN MUJER EMANCIPADA

13.940

ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE

DESCRIPCIÓ
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Desenvolupament del projecte «Alfabetització de menors
no acompanyats» a les poblacions de Pamplona, Alsasua,
Tudela i Marcilla, per tal de dotar-los de recursos per
propiciar una integració activa a la societat i prevenir
l’exclusió social
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Atenció
sociosanitària i neurorehabilitació integral en Esclerosi
Múltiple adaptat a la COVID-19», focalitzat en el tractament
per a la millora de la qualitat de vida de persones amb
aquesta malaltia
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Centre de dia i espai jove AMAFE», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Malala», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Autonomia i transició a la vida adulta per a joves
sense sostre», de recursos d’atenció residencial temporal,
orientat a la inclusió de les persones en comunitat i a
facilitar-los la vida independent, amb atenció especial a les
persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Programa de mediació educativa Parlem?», adreçat a
facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió
social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Hèlix:
laboratori de cultura sostenible i emprenedoria», adreçat a
promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o persones en
risc d’exclusió, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Desenvolupar l’autonomia personal i fomentar la
integració social de les persones (nens i majors de 18 anys)
amb paràlisi cerebral i patologies afins a través de
l’educació conductiva (mètode pető)», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «FOcupació Inserció sociolaboral per a dones vulnerables»,
adreçat a promoure projectes d’inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció especial a
les persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Conviu per una societat diversa i inclusiva», adreçat a
facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

24.000

ASOCIACIÓN NAUTAE PARA LA
PROMOCIÓN DE LA SALUD
INTEGRAL

24.650

ASOCIACIÓN NAVARRA DE APOYO
A PERSONAS CON DÉFICIT DE
ATENCIÓN CON O SIN
HIPERACTIVIDAD DE LA RIBERA Y
SUS FAMILIAS (ANDAR)

24.000

ASOCIACIÓN NAVARRA DE APOYO
A PERSONAS CON DÉFICIT DE
ATENCIÓN CON O SIN
HIPERACTIVIDAD DE LA RIBERA Y
SUS FAMILIAS (ANDAR)

42.510

ASOCIACIÓN NAVARRA DE
AUTISMO

24.000

ASOCIACIÓN NAVARRA DE
AUTISMO

24.000

ASOCIACIÓN NAVARRA DE
DIABETES

23.660

ASOCIACIÓN NAVARRA DE
DIABETES

7.900

ASOCIACIÓN NAVARRA DE
PARKINSON

60.000

ASOCIACIÓN NAVARRA EN FAVOR
DE LAS PERSONAS CON

DESCRIPCIÓ
social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Inclusió comunitària per a adults joves amb
problemes de salut mental», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Desenvolupament i implementació
d’un programa interactiu per a la millora de les habilitats de
persones amb Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat
(TDAH)», orientat a enfortir el teixit social navarrès
impulsant-ne el creixement, la innovació, l’eficiència i la
productivitat en benefici del desenvolupament social i
econòmic de la Comunitat Foral de Navarra
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Acompanyament integral per a la promoció de l’èxit
educatiu i la prevenció del fracàs i abandonament escolar
de la població amb Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH)
de la Ribera de Navarra», adreçat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Bullit, reflectint la diversitat a través
d’un curtmetratge animat», orientat a enfortir el teixit
social navarrès impulsant-ne el creixement, la innovació,
l’eficiència i la productivitat en benefici del
desenvolupament social i econòmic de la Comunitat Foral
de Navarra
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte
«Escoles
amb
intervenció
terapèutica
individualitzada per a nens i joves amb autisme durant els
períodes estivals: teràpia, oci, inclusió, aprenentatge,
formació, gaudi i molt, molt de cor», adreçat a promocionar
la vida independent, l’autonomia personal i el benestar de
la gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Diabegame», orientat a enfortir el
teixit social navarrès impulsant-ne el creixement, la
innovació, l’eficiència i la productivitat en benefici del
desenvolupament social i econòmic de la Comunitat Foral
de Navarra
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Atenció Integral a Persones amb Diabetis #AIPD»,
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Comunicació i gestió de futur»,
orientat a enfortir el teixit social navarrès impulsant-ne el
creixement, la innovació, l’eficiència i la productivitat en
benefici del desenvolupament social i econòmic de la
Comunitat Foral de Navarra
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Innovació tecnològica i eines per a
88

(Euros)
IMPORT

21.480

11.120

19.600

23.980

22.890

59.650

17.940

41.530

299.700

39.900

ENTITAT
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

DESCRIPCIÓ
la implementació de pràctiques centrades en la família i
entorns», orientat a enfortir el teixit social navarrès
impulsant-ne el creixement, la innovació, l’eficiència i la
productivitat en benefici del desenvolupament social i
econòmic de la Comunitat Foral de Navarra
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Envelliment Actiu ANFAS», adreçat a
ASOCIACIÓN NAVARRA EN FAVOR
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
DE LAS PERSONAS CON
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Atenció precoç i estimulació cognitiva», adreçat a
ASOCIACIÓN NAVARRA ESPINA
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
BÍFIDA E HIDROCEFALIA
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Jovenity. Eines digitals per reforçar
l’atenció socioeducativa en l’adolescència», orientat a
ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO
enfortir el teixit social navarrès impulsant-ne el creixement,
FUTURO
la innovació, l’eficiència i la productivitat en benefici del
desenvolupament social i econòmic de la Comunitat Foral
de Navarra
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
ASOCIACIÓN NAVARRA PARA LA
social 2020: Projecte «Incorporació social, familiar i laboral
INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN Y
de persones amb addiccions», orientat a promoure el
TRATAMIENTO DE LOS
desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
DROGRODEPENDIENTES
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Àgora», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
ASOCIACIÓN NOESSO
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
ASOCIACIÓN ONG DE
«La Tribu 20-21», adreçat a facilitar el desenvolupament
COOPERACION PARA O
integral i el procés d’inclusió social de les persones en
DESENVOLVEMENTO GALEGA DE
situació de vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i
REPORTEIROS SOLIDARIOS
afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «UTE 2.0. Intervenció específica per a TEA en
entorns naturals i digitals», adreçat a promocionar la vida
ASOCIACIÓN ONUBENSE ANSARES
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Altres
oportunitats», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
ASOCIACIÓN OTRO TIEMPO
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Desenvolupament del projecte «Afedes t’Ocupa», orientat
ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE
a implementar mesures que afavoreixin la inclusió
LA FORMACIÓN
sociolaboral de persones en risc i d’exclusió social
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Afedes per la inclusió», orientat a
ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
LA FORMACIÓN
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

21.960

ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A
PERSONAS AFECTADAS POR
VIH/SIDA, OMSIDA

23.100

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE
LA MUJER LA RUEDA

28.000

ASOCIACIÓN PARA LA
INTEGRACIÓN Y PROGRESO DE LAS
CULTURAS PANDORA

7.500

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA
CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL
RIÑÓN

27.930

ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN
Y APOYO AL DROGODEPENDIENTE

23.970

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN
DEL EMPLEO Y LA COHESIÓN
SOCIAL «CREATIVA»

18.640

ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS ANC

12.470

ASOCIACIÓN PARA PERSONAS CON
SÍNDROME DE DOWN

35.850

ASOCIACIÓN PARKINSON LEÓN

24.000

ASOCIACIÓN PLAY AND TRAIN

DESCRIPCIÓ
pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Pacient positius per la salut», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Perquè tu ho vals: ara és el teu moment», adreçat a
promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o persones en
risc d’exclusió, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Oportunitat al Talent (Educació,
Excel·lència i Inclusió)», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Servei mòbil per a l’atenció integral a persones
amb ERC», adreçat a promocionar la vida independent,
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «No estàs sol», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Meraki: inserció
sociolaboral», orientat a impulsar iniciatives a les Canàries
adreçades especialment a persones en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar-ne la
qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Mou-te i menja sa, l’edat no importa», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Portes la teva vida?», adreçat a promocionar la
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Cuidem els teus passos? Atenció integral per a
malalts i malaltes de Parkinson», adreçat a promocionar la
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Inserció
sociolaboral a la zona nord de Fuerteventura», en què
l’esport és l’eina per facilitar la integració de persones amb
discapacitat
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

15.750

ASOCIACIÓN PLENA INCLUSIÓN
DON BENITO

27.860

ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE ASPE

70.000

ASOCIACIÓN PRO-PERSONAS CON
MINUSVALÍAS

10.000

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE
AUTISMO Y/O TGD JAÉN «JUAN
MARTOS PÉREZ»

54.000

ASOCIACIÓN PROVIVIENDA

53.920

ASOCIACIÓN PROVIVIENDA

28.000

ASOCIACIÓN PROVIVIENDA

120.000

ASOCIACIÓN PROYECTO
CONFIANZA

23.720

ASOCIACIÓN PROYECTO SAN
FERMÍN

12.420

ASOCIACIÓN PUENTE DE
ESPERANZA MADRID

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Suport en l’entorn comunitari a persones amb
discapacitat intel·lectual en procés d’envelliment o
problemes de salut mental», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Llançadora per a l’ocupació APDA 2020-2021», adreçat a
promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o persones en
risc d’exclusió, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Desenvolupament del projecte bàsic d’adequació funcional
del nou centre a Cadis per a persones amb discapacitat
intel·lectual i trastorns de conducta, orientat a millorar-ne
la qualitat de vida i integració
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Intervenció a l’entorn comunitari i familiar de les
persones amb Trastorn de l’Espectre Autista», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Hàbitat: aliança per al desenvolupament del
model Housing Firt a Tenerife», de recursos d’atenció
residencial temporal, orientat a la inclusió de les persones
en comunitat i a facilitar-los la vida independent, amb
atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Inclusió sociolaboral per a persones en exclusió
residencial», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Intervenció per a l’atenció integral de
persones sense sostre a Madrid», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Desenvolupar el projecte «Confiança» mitjançant activitats
socials, per ajudar les persones en situació d’exclusió i
promoure’n la inclusió social i laboral
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Servei
d’Orientació i Acompanyament per a l’Ocupació (SOAE)»,
adreçat a promoure projectes d’inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció especial a
les persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Serveis a la comunitat: formació i acompanyament per a la
inclusió», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

28.000

ASOCIACIÓN RASCASA

23.390

ASOCIACIÓN RAYUELA

28.000

ASOCIACIÓN REALIDADES PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL

14.280

ASOCIACIÓN REGIONAL
AFECTADOS AUTISMO Y OTROS
TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL
DESARROLLO

12.020

ASOCIACIÓN REHOYANDO

16.000

ASOCIACIÓN RESPIRAVILA

52.140

ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA

14.980

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL
ATELSAM

21.780

ASOCIACIÓN SARE

23.430

ASOCIACIÓN SEVILLANA DE
SÍNDROME DE ASPE

DESCRIPCIÓ
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «La clau: actuacions per al
desenvolupament social i educatiu de menors, joves i les
seves famílies residents en barris d’alt risc social», orientat
a promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Turempleo 6», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Atenció a les persones sense sostre»,
orientat a promoure el desenvolupament social i educatiu
de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les
seves famílies, així com la inclusió social per a persones en
risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Formant-nos per a l’ocupació: capacitació d’habilitats
sociolaborals per a persones amb autisme», adreçat a
promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o persones en
risc d’exclusió, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Almogaren 20», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Pilotatge del servei d’activació del projecte de
vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies»,
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Socioeducatiu amb menors i famílies
Polígono Norte», orientat a promoure el desenvolupament
social i educatiu de nens, nenes i joves en situació de
vulnerabilitat i les seves famílies, així com la inclusió social
per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Activa-Ment:
intervenció en la nova normalitat», que té com a objectiu
millorar la qualitat de vida de persones amb malalties
mentals de Santa Cruz de Tenerife
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Treball+», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Promoció de l’autonomia i vida independent de
persones amb TEA», adreçat a promocionar la vida
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

23.990

ASOCIACIÓN SEXUALIDAD Y
DISCAPACIDAD

23.400

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN
DE EL EJIDO

19.380

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN
DE NAVARRA

17.990

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN
DE NAVARRA

24.000

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN
LAS PALMAS

10.000

ASOCIACIÓN SÍNDROME SHY
DRAGER

24.000

ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL
GRUPO CINCO CUENCA

32.000

ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL
«CULTURAS UNIDAS»

21.660

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA
PAZ

DESCRIPCIÓ
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Construint
sexualitats. Educació afectivosexual per a persones amb
discapacitat o diversitat funcional, professionals,
voluntariat i famílies», orientat a impulsar iniciatives a les
Canàries adreçades especialment a persones en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar-ne la
qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Autonomia i medi ambient: taller formatiu
ocupacional de producció de plantes autòctones per a la
restauració ecològica de l’entorn agrícola», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Bizitza Osoa: foment del benestar
psicològic i socioemocional (...) Síndrome de Down»,
orientat a enfortir el teixit social navarrès impulsant-ne el
creixement, la innovació, l’eficiència i la productivitat en
benefici del desenvolupament social i econòmic de la
Comunitat Foral de Navarra
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Aretusa: biofeedback i mindfulness per a la
millora de les competències psicosocials de la persona amb
Síndrome de Down», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Aules
formatives», orientat a oferir oportunitats de
desenvolupament i creixement personal, laboral i social a
persones amb Síndrome de Down
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Abordatge integral de l’atròfia multisistèmica»,
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«La Brúixola», orientat a impulsar projectes al medi rural
adaptats a les característiques territorials i necessitats
socials per millorar les condicions de vida, generar
oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les persones a
l’àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Suport escolar i activitats d’oci per a
menors en risc d’exclusió social i les seves famílies
(IMCRE)», orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat
i les seves famílies, així com la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Vitamina C: Convivència, Creativitat i Atencions», adreçat
a facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió
social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
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(Euros)
IMPORT

40.396

24.000

36.000

21.000

36.000

30.520

28.000

27.000

22.740

22.790

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
d’oportunitats

Desenvolupament del projecte «Estimar-te», que té com a
objectiu fomentar les relacions igualitàries i prevenir les
relacions tòxiques i la violència de gènere
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Ciutat
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL Y DE Solidària IX», adreçat a promoure projectes d’inserció
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
POR COLOMBIA E IBEROAMÉRICA
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
(ACULCO)
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Mar
d’Oportunitats. Un Mar d’Inserció Laboral», adreçat a
ASOCIACIÓN SOCIOECONÓMICA
promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves,
FACTORÍA DE COHESIÓN CIUDAD Y persones amb discapacitat o trastorn mental o persones en
PUERTO ISLAS CANARIAS
risc d’exclusió, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Centre socioeducatiu Jara: intervenció socioeducativa amb
nens i nenes, adolescents i joves migrants i les seves
ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA
famílies», adreçat a facilitar el desenvolupament integral i
BARRO
el procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Promoció de la interculturalitat i la inclusió a través
d’eines de mediació i comunicació per al canvi social»,
ASOCIACIÓN SOLIDARIA ANDALUZA
adreçat a facilitar el desenvolupament integral i el procés
DE DESARROLLO
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Suport integral a famílies
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON
monomarentals», orientat a promoure el desenvolupament
MADRES SOLTERAS
social i educatiu de nens, nenes i joves en situació de
vulnerabilitat i les seves famílies, així com la inclusió social
per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Formació en horticultura a l’estació espacial Talismà»,
orientat a impulsar projectes al medi rural adaptats a les
ASOCIACIÓN TALISMÁN
característiques territorials i necessitats socials per millorar
les condicions de vida, generar oportunitats i prevenir el
risc d’exclusió de les persones a l’àrea territorial on es duen
a terme
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Generant xarxes de suport entre dones, creant barri
solidari», adreçat a facilitar el desenvolupament integral i el
ASOCIACIÓN TRABE
procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Intervenció socioeducativa en el
ASOCIACIÓN UN NUEVO
territori de Pérez Cubillas i rodalies», orientat a promoure
HORIZONTE PARA MI BARRIO
el desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Promoció de l’autonomia personal d’afectats
ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE
d’Esclerosi Múltiple i el seu entorn», adreçat a promocionar
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
la vida independent, l’autonomia personal i el benestar de
la gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL NO
SOY DE BARRO
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(Euros)
IMPORT

28.000

25.000

23.670

19.500

100.000

46.170

28.400

299.200

29.900

28.600

28.210

13.820

30.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Atenció integral centrada en la persona amb
Esclerosi Múltiple (o una altra patologia neurodegenerativa)
ASOCIACIÓN ZAMORANA DE
i el seu entorn familiar», adreçat a promocionar la vida
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Desenvolupament del projecte «Bibliobús Anantapur», per
ASOCIAION BIBLIOBUS ANANTAPUR al foment de la lectura i cooperació al desenvolupament de
l’àrea de Kosigi (Índia)
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Safe», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
ASPANIAS
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«Chá com afetos», orientat a promoure la millora de la
ASSOCIAÇÃO BETEL
qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
situació de vulnerabilitat a Portugal
Programa d’activitats educatives per promoure la
ASSOCIAÇÃO CASA DA
comprensió participativa, inclusiva i un aprenentatge
ARQUITECTURA (ACA)
multidisciplinari
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Rural 2020: Projecte
ASSOCIAÇÃO CAUSA – UNIDOS POR «Anexo agrícola» en zones rurals de Portugal, l’objectiu del
UMA CASA
qual consisteix a millorar la qualitat de vida i la igualtat
d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MOINHO
«Integra+», orientat a promoure la millora de la qualitat de
DA JUVENTUDE
vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat a Portugal
ASSOCIAÇÃO DA FACULDADE DE
Convocatòria CaixaImpulse Express COVID-19 2020:
FARMÁCIA PARA A INVESTIGAÇÃO Projecte «Desenvolupament d’una vacuna per a la COVIDE DESENVOLVIMENTO
19»
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«Gabinete de Apoio ao Emprego (GAE)», orientat a
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E APOIO
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
DA VIDA, ADAV-COIMBRA
d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat a
Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO
«Meio caminho – Oficina social», orientat a promoure la
COMPLEXO HABITACIONAL DE
millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
RINGE
persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Prevenção do Bullying e Promoção dos Direitos das PcDI
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
(Pessoas com Deficiência e Incapacidades)», per al
CIDADÃO PORTADORES DE
desenvolupament de projectes en l’àmbit nacional de
DEFICIÊNCIA MENTAL DE VILA
Portugal que promoguin la millora de la qualitat de vida i la
NOVA DE GAIA
igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Cuida’t a casa», per al desenvolupament de projectes en
ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la
CEREBRAL DE LISBOA – APCL
qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS
Projecte «Vida + ao domicílio», orientat a promoure la
MÚTUOS MUTUALISTA
millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
COVILHANENSE
persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
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(Euros)
IMPORT

29.500

16.600

16.000

25.220

35.980

12.700

177.500

29.900

18.500

32.000

23.200

68.500

16.580

26.800

39.830

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
Projecte «Sad 24: somos amitei em casa», orientat a
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
SOCIAL DE MARRAZES
d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat a
Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Novas trajetórias para a parentalidade», orientat a facilitar
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
el desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents
SOCIAL VIVER EM ALEGRIA
en situacions de vulnerabilitat social, així com el reforç de
les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Escolinha virtual intergeracional», orientat a facilitar el
ASSOCIAÇÃO DO CENTRO SOCIAL
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
DE ESCAPÃES
situacions de vulnerabilitat social, així com el reforç de les
habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Access my call», per al desenvolupament de projectes en
ASSOCIAÇÃO DO PORTO DE
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la
PARALISIA CEREBRAL
qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Rural 2020: Projecte
ASSOCIAÇÃO ESPIRAL DE
«Sala snoezelen» en zones rurals de Portugal, l’objectiu del
VONTADES
qual consisteix a millorar la qualitat de vida i la igualtat
d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA SOLIDÁRIA
«Saber mais», orientat a promoure la millora de la qualitat
DE OEIRAS
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació
de vulnerabilitat a Portugal
Impulsar l’atorgament de beques a 50 estudiants sirians en
ASSOCIAÇAO GLOBAL PLATFORM
universitats portugueses i espanyoles durant 2 anys per
FOR SYRIAN STUDENTS
finalitzar o ampliar els seus estudis universitaris
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
Projecte «Camp in Sénior», orientat a promoure la millora
ASSOCIAÇAO JUST A CHANGE
de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
ASSOCIAÇÃO MAIS PROXIMIDADE, Projecte «Sénior+», orientat a promoure la millora de la
MELHOR VIDA
qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Rural 2020: Projecte
«Viva + castanheira» en zones rurals de Portugal, l’objectiu
ASSOCIAÇÃO MÉDICOS DO MUNDO
del qual consisteix a millorar la qualitat de vida i la igualtat
d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«Simplifica o auto-emprego», orientat a promoure la
ASSOCIAÇÃO MENOS HUB
millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
Promoure la consciència de les arts i contribuir al
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL desenvolupament de la persona a través de l’educació
(ANEAC)
artística i la promoció de la cultura
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Tecnologies de la comunicació en nens Rett», per al
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PAIS E
desenvolupament de projectes en l’àmbit nacional de
AMIGOS RETT
Portugal que promoguin la millora de la qualitat de vida i la
igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«SobreSair», orientat a promoure la millora de la qualitat
ASSOCIAÇÃO NOVO FUTURO
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació
de vulnerabilitat a Portugal
ASSOCIAÇÃO PARA O
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
«Arcoíris: colorimos vidas», per al desenvolupament de
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT
DA CIDADE DE ERMESINDE

28.670

ASSOCIAÇÃO R. INSERIR

28.000

ASSOCIAÇÃO SALVADOR

19.700

ASSOCIAÇÃO SANTA TERESA DE
JESUS – DIGNIDADE E
DESENVOLVIMENTO

31.800

ASSOCIAÇÃO SER + PESSOA

21.500

ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES

27.400

ASSOCIAÇÃO VILA COM VIDA – A
MAIS VALIA NA DIFERENÇA

10.000

ASSOCIACIÓ +RESPONSABLES

48.110

ASSOCIACIÓ ACTIVAMENT
CATALUNYA

35.000

ASSOCIACIÓ AMICS DE LES MISSES
POLIFÒNIQUES

27.480

ASSOCIACIÓ AMISOL

19.680

ASSOCIACIÓ BALEAR D’ESCLEROSI
MÚLTIPLE

23.630

ASSOCIACIÓ BENESTAR I
DESENVOLUPAMENT

DESCRIPCIÓ
projectes en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«oficINa.com», per al desenvolupament de projectes en
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la
qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«SOS Deficiência Motora», per al desenvolupament de
projectes en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«Oficina de talentos Lisboa», orientat a promoure la millora
de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«Amplifica-te – Centro ocupacional de artes e ofícios»,
orientat a promoure la millora de la qualitat de vida i la
igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«Bio escolas», orientat a promoure la millora de la qualitat
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació
de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Cookies com vida», per al desenvolupament de projectes
en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de
la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones
en situació de vulnerabilitat
Fomentar la celebració de la segona setmana sobre la
Responsabilitat Social Corporativa (RSC) Global, l’objectiu
de la qual consisteix a promoure les bones pràctiques a les
empreses
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «ActivaMent: salut mental en primera persona.
Empoderament, autonomia i qualitat de vida per a
persones amb trastorn mental», adreçat a promocionar la
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Promoure activitats de caràcter cultural i social de l’entitat
en el desenvolupament del seu objectiu fundacional
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Sinergies: espai obert i d’intercanvi», orientat a impulsar
projectes al medi rural adaptats a les característiques
territorials i necessitats socials per millorar les condicions
de vida, generar oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de
les persones a l’àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Conecta-T, prevenció del deteriorament cognitiu
en persones amb Esclerosi Múltiple», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Comunitat activa: inserció sociolaboral, apoderament i
millora de l’ocupabilitat en col·lectius vulnerables», adreçat
a promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a
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(Euros)
IMPORT

10.000
5.000

15.600

22.500

20.000

22.500

23.720

15.000

35.000

28.000

12.160

10.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
joves, persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d’exclusió, amb atenció especial a les
persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
ASSOCIACIÓ CATALANA DE FIBROSI Foment del projecte «Mil Pensaments», orientat a donar a
QUISTICA
conèixer la fibrosi quística i recaptar ajudes per investigar-la
Desenvolupament del projecte «Cicle Els Òrgans de
ASSOCIACIÓ CATALANA DE
Catalunya», orientat a conèixer i posar en valor els òrgans
L’ORGUE
històrics i el seu repertori musical propi
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Suport i acompanyament a les persones amb
síndrome X fràgil», adreçat a promocionar la vida
ASSOCIACIÓ CATALANA SÍNDROME
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
X FRÀGIL
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Lucas: centre de reforç escolar»,
ASSOCIACIÓ CENTRE
orientat a promoure el desenvolupament social i educatiu
D’ACOMPANYAMENT FAMILIAR
de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les
GINESTA
seves famílies, així com la inclusió social per a persones en
risc de pobresa i exclusió
Desenvolupament de les activitats de caràcter cultural i
ASSOCIACIÓ CINEMA NET
social pròpies de l’entitat en el desenvolupament del seu
objectiu fundacional
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Ens trobem a les places», adreçat a facilitar el
ASSOCIACIÓ CLUB SANTFELIU
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
INFANTIL I JUVENIL
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Programa per a universitats, joves i adolescents per a la
prevenció i atenció de relacions abusives (PUJA)», adreçat a
ASSOCIACIÓ CONEXUS. ATENCIÓ,
facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió
FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ
social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Desenvolupament del projecte «Divulgació de la música
ASSOCIACIÓ CULTURAL CATALUNYA
tradicional catalana», per afavorir el desenvolupament de
ROCK
diverses activitats de caràcter cultural i social
Desenvolupament del projecte «Centre artesà tradicional i
escola folk dels Pirineus», orientat com un centre de
ASSOCIACIÓ CULTURAL TRAM
promoció de la música tradicional, així com d’iniciatives
culturals que tinguin la cultura tradicional en el seu
contingut
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Fem comú, fem rural. Apostem per les persones,
transformem el paisatge», orientat a impulsar projectes al
ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL
medi rural adaptats a les característiques territorials i
PROJECTE BOSCOS DE MUNTANYA
necessitats socials per millorar les condicions de vida,
generar oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les
persones a l’àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Intervenció psicosocial en salut mental», adreçat
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE
a promocionar la vida independent, l’autonomia personal i
MALALTS MENTALS DE CATALUNYA el benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats
o amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
PERSONES AMB ALZHEIMER I
Projecte «PROSA: promoció de la salut i l’autonomia en
ALTRES DEMÈNCIES DE BANIFAIÓ,
gent gran», adreçat a promocionar la vida independent,
ALMUSSAFES I SOLLANA
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

26.660

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS
MALALTS MENTALS DEL GARRAF

36.000

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I
PENSIONISTES D’AITONA

17.490

ASSOCIACIÓ DE LLEURE I ESPORT
COMKEDEM

35.000

ASSOCIACIÓ DEL CIRC ROGELIO
RIVEL

7.000

ASSOCIACIÓ DISCAPACITAT VISUAL
CATALUNYA

13.113

ASSOCIACIÓ DREAM NEPAL

24.000

ASSOCIACIÓ EMAÚS RURAL
D’ACCIÓ SOCIAL

16.800

ASSOCIACIÓ ÊTHOS

80.000

ASSOCIACIÓ FAMILIARS I AMICS DE
NENS ONCOLÒGICS

36.000

ASSOCIACIÓ FÒRUM DONA ACTIVA
2010

20.470

ASSOCIACIÓ JUVENIL RATIO

23.220

ASSOCIACIÓ LA ROTLLANA

DESCRIPCIÓ
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Suport i entorn», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Centre de serveis d’Aitona», orientat a impulsar projectes
al medi rural adaptats a les característiques territorials i
necessitats socials per millorar les condicions de vida,
generar oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les
persones a l’àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Escoles d’iniciació i formació: bàsquet i hoquei en
cadira de rodes», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Desenvolupament del projecte «Associació de formació en
matèria de circ», orientat a l’ensenyament de les diverses
tècniques de circ i adreçat a tots els públics
Apropar la cultura a les persones amb discapacitat visual i
reivindicar el dret a l’accés per a tothom
Projecte «Youth el Nepal», que ofereix habitatges tutelats a
joves del programa de llars d’acollida al Nepal
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Acció comunitària contra l’exclusió: hostatgeria
social Sagrada Família», de recursos d’atenció residencial
temporal, orientat a la inclusió de les persones en
comunitat i a facilitar-los la vida independent, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Motiva’t», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Fomentar el projecte «La Casa dels Xuclis», que ofereix
allotjament temporal a Barcelona a les famílies durant el
tractament oncològic que reben els seus fills en els
hospitals de referència
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Horitzons en temps de crisi», adreçat a promoure
projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones
amb discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d’exclusió, amb atenció especial a les persones i col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa
del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Ràtio: participació en projectes de vida desitjable.
Autodeterminació: exercici d’un dret», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Act-Jove», orientat a promoure la inclusió social dels joves
des de l’educació no formal aplicant la metodologia
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

25.000

ASSOCIACIÓ LA TRUP

15.000

ASSOCIACIÓ LECTURA FÀCIL

17.590

ASSOCIACIÓ MULTICAPACITATS

12.000

ASSOCIACIÓ MUSICAL PROJECTE
SONORA DE BANYOLES

450.000

ASSOCIACIÓ OBERTAMENT

24.000

ASSOCIACIÓ PALLAPUPAS

21.030

ASSOCIACIÓ PER A LA
REHABILITACIÓ DE LES PERSONES
AMB MALALTIA MENTAL

10.000

ASSOCIACIÓ PER A LA SALUT
FAMILIAR I COMUNITÀRIA
VENTIJOL

8.000

ASSOCIACIÓ PER LA LLENGUA
CATALANA

40.000

ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE
DONES CINEASTES I DE MITJANS
AUDIOVISUALS DE CATALUNYA

39.080

ASSOCIACIÓ PROSEC

9.900

ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL
BARCELONÈS NORD

DESCRIPCIÓ
d’aprenentatge i servei com a estratègia d’empoderament
dels joves
Convocatòria Art for Change 2020: Projecte «El gran
espectacle del món», per a la utilització de l’art i la cultura
com a instrument d’intervenció social
Desenvolupament del projecte «Lectura fàcil: dos volums
en català i un en aranès», per afavorir el desenvolupament
de diverses activitats de caràcter cultural i social
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Portal solidari», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Desenvolupament del projecte «Cantut. Cançons de
tradició oral», orientat a recollir i difondre la música
popular i tradicional que recordar la gent gran de les
comarques de Girona, i reivindicar així unes cançons i uns
repertoris musicals vinculats a la cultura catalana
Desenvolupament del projecte «Per la salut mental, dona la
cara obertament», orientat a ajudar i lluitar contra
l’estigma de les persones amb un trastorn de salut mental
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «L’humor com a eina per al benestar de les
persones hospitalitzades i les seves famílies», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Habitatges de trànsit a la vida independent», de
recursos d’atenció residencial temporal, orientat a la
inclusió de les persones en comunitat i a facilitar-los la vida
independent, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Zèfir», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Desenvolupament del projecte «Junts nouvinguts», que
dona servei a la població adulta no catalanoparlant amb
l’objectiu de potenciar-ne la capacitació i autonomia en
l’entorn social més proper, així com ajudar a mantenir la
cohesió social
Fomentar un cinema amb més diversitat i promoure la
igualtat d’oportunitats de gènere en l’àmbit audiovisual, a
través de programes innovadors, i així augmentar
l’excel·lència dels projectes cinematogràfics
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Restaurem les relacions», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «55 Plus», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

25.000

ASSOCIACIÓ SOCIAL BUSINESS CITY
BARCELONA

18.810

ASSOCIACIÓ SOCIAL FORMA 21

200.000

ASSOCIACIÓ SOLIDARITAT AMB LA
GENT GRAN

24.000

ASSOCIACIÓ SUPERACCIÓ

21.300

ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL
DIÀLEG INTERRELIGIÓS I
INTERCONVICCIONAL

160.000

ASSOCIACIÓ VALENTES I
ACOMPANYADES

320.000

ATENEU BARCELONÈS

300.000

ATENEU BARCELONÈS

24.000

ATENEU SANTCUGATENC

10.000

ATLETAS SIN FRONTERAS

19.650

AVISMÓN CATALUNYA

24.010

AYUDA A LA INFANCIA SIN
RECURSOS (AIS)

DESCRIPCIÓ
Desenvolupament del projecte d’emprenedoria i l’empresa
social a Barcelona, amb l’objectiu de donar suport
empreses socials i impulsar la sensibilització i la generació
del coneixement (formació i recerca)
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Reinserció per a drogodependents», de recursos
d’atenció residencial temporal, orientat a la inclusió de les
persones en comunitat i a facilitar-los la vida independent,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Reforçar l’acció social directa a Ciutat Vella d’atenció i
suport a les persones en situació de pobresa o exclusió
social o a les persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «La
bicicleta com a eina d’integració social per a joves en risc»,
adreçat a promoure projectes d’inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció especial a
les persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«La nit de les religions i AUDIR Jove: diversitat, participació i
inclusió per a la prevenció de la intolerància», adreçat a
facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió
social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Desenvolupament del projecte «Lluita contra els
matrimonis forçosos», des d’una perspectiva de prevenció,
intervenció i sensibilització amb l’objectiu d’apoderar les
dones en risc proporcionant-los eines, recursos i estratègies
perquè puguin ser dones lliures, independents i autònomes
Finançament de les obres de rehabilitació dels «Espais
Rogent», amb l’objectiu de convertir-los en arxiu de la
biblioteca patrimonial i facilitar-ne l’accés al col·lectiu
investigador
Actuacions necessàries per posar al dia la biblioteca
patrimonial, l’actualització tecnològica i afavorir, en
general, el desenvolupament de les activitats de caràcter
cultural i social que l’entitat duu a terme per desenvolupar
el seu objecte fundacional
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Club social – Espai d’oci», adreçat a promocionar
la vida independent, l’autonomia personal i el benestar de
la gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Atletes ConViu»,
que té com a objectiu pal·liar els efectes negatius que ha
provocat la situació actual de crisi sanitària de la COVID-19
en persones amb discapacitat, a través de diversos tallers
en què es promou la pràctica de modalitats esportives
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Acompanyats: suport afectiu i social a gent gran
que pateix soledat no desitjada», adreçat a promocionar la
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Promoció de l’autonomia personal i atenció a
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

1.000.000

AYUDA EN ACCIÓN

32.460

AYUDA EN ACCIÓN

32.000

AYUDA EN ACCIÓN

31.340

AYUDA EN ACCIÓN

10.000

AYUDA SOCIAL UNIVERSITARIA DE
LA RIOJA

30.600

AYUNTAMIENTO DE CINTRUÉNIGO

10.000

AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

150.000

AYUNTAMIENTO DE MADRID

320.000

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

10.000

AYUNTAMIENTO DE PUERTO CRUZ

12.000

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ
DE LA PALMA

25.000

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE

DESCRIPCIÓ
l’envelliment, la discapacitat i la malaltia», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Projecte «Work 4 Progress Moçambic», per promoure
l’ocupació mitjançant processos innovadors en comunitats
vulnerables de Moçambic
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Safalin en acció: foment de la salut
en família i infància vulnerable a Extremadura», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Aprèn, juga i diverteix-te. Igualtat
d’oportunitats i inclusió educativa a través d’activitats
escolars i d’oci al barri de Sant Ildefons», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«RTV-Enxebre: la veu de la infància rural. Xarxa de televisió
i ràdio escolar per al desenvolupament socioeducatiu i la
inclusió social», orientat a impulsar projectes al medi rural
adaptats a les característiques territorials i necessitats
socials per millorar les condicions de vida, generar
oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les persones a
l’àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Programa de convivència i prevenció de l’assetjament
escolar», adreçat a facilitar el desenvolupament integral i el
procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Avançant en la convivència intercultural en la vall de
l’Alhama», adreçat a facilitar el desenvolupament integral i
el procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Suport per a la celebració del Festival Internacional de
Cinema Mediambiental de les Canàries (FICMEC) 2020
Afavorir el desenvolupament de programes i activitats al
Planetari de Madrid, orientat a aconseguir l’accés al públic a
la ciència, al seu coneixement i a la seva interpretació
Afavorir el desenvolupament d’activitats musicals,
educatives i culturals a través dels programes «Concerts per
al cicle nits de Gibralfaro», «Primera convocatòria dels
Premis Projectes Culturals 2020», «Teatre en família» i
«Activitats de l’agència natal Pablo Ruiz Picasso»
Suport per a la celebració del Festival Internacional d’Art al
Carrer de Canàries (MUECA) 2020
Desenvolupament d’accions que afectin positivament la
quantitat i qualitat de la programació general del Teatre
Circ de Mart
Desenvolupament d’accions que afectin positivament la
quantitat i qualitat de la programació general del Teatre
Guimerà de Santa Cruz de Tenerife
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(Euros)
IMPORT
21.300

ENTITAT
AZIMUTE

300.000

BANC DELS ALIMENTS

60.000

BANDA DE ALCOBAÇA

34.485

BÁRBARA ROS GRAGIRENA

1.250.000

BARCELONABETA BRAIN RESEARCH
CENTER

115.092

BASQUE CENTRE FOR CLIMATE
CHANGE

100.000

BASQUE CENTRE FOR CLIMATE
CHANGE

20.000

150.000

BELENISTAS PAMPLONA

BIOCAT

23.070

BIPP- INCLUSÃO PARA A
DEFICIÊNCIA

24.150

BIT LAB CULTURAL SCCL

20.510

CACFF – CENTRO ASSISTENCIAL
CULTURAL E FORMATIVO DO
FUNDÃO

220.000

CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
BANCARIA

180.000

CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
BANCARIA

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
Projecte «ENcaixa», orientat a promoure la millora de la
qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
situació de vulnerabilitat a Portugal
Celebració de la 12a Edició de la Gran Recollida d’Aliments,
per fer-los arribar a les persones més necessitades del
nostre entorn més immediat, en resposta a una creixent
demanda d’aliments per part de les entitats socials, que
s’ha vist agreujada per la pandèmia de COVID-19
Producció i promoció d’activitats de caràcter artístic i
cultural, en concret, la realització del Festival de
Cistermúsica d’Alcobaça (Portugal)
Convocatòria Innova Cultural 2020: Projecte «Hala Bazan»,
orientat a donar suport a projectes de recerca, creació,
producció o difusió artística i cultural amb impacte social
Desenvolupament del projecte «Estudi Alfa», que es tracta
d’un estudi de cohort, prospectiu i observacional per a la
identificació precoç de biomarcadors de la malaltia de
l’Alzheimer en 500 persones cognitivament sanes que són
descendents de pacients. L’objectiu és descriure processos
biològics i identificar factors que poden precedir la fase
clínica de la malaltia de l’Alzheimer
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Convocatòria en Ciències Socials: Projecte «Enerpolis», que
té com a objectiu donar suport a projectes de recerca social
que destaquin per la seva excel·lència i que estiguin basats
en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un
enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida
per comprendre amb deteniment els reptes socials que
s’han d’afrontar en el present i futur
Fomentar el tradicional costum de construcció de Pessebres
o Naixements, ambientació del Nadal i promoure la creació
d’associacions similars a la resta de la província, així com la
promoció turística de Navarra
Afavorir el desenvolupament de les diverses activitats en el
desenvolupament del seu objecte fundacional
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Sementeira de Emprego», per al desenvolupament de
projectes en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Art for Change 2020: Projecte «Escola de
rock: el cançoner penitenciari», per a la utilització de l’art i
la cultura com a instrument d’intervenció social
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Rural 2020: Projecte
«Mental(ife)» en zones rurals de Portugal, l’objectiu del
qual consisteix a millorar la qualitat de vida i la igualtat
d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Desenvolupament del programa «Voluntariat Educatiu»,
orientat a fomentar activitats didàctiques destinades als
escolars de la capital i província amb el desig de
proporcionar programes de suport per a la seva activitat
diària a formadors i formadores i centres educatius
Promoure la realització del programa «Voluntariat
Mediambiental», que té per objecte promocionar,
supervisar i donar suport al disseny i execució d’accions de
voluntariat ambiental entre les persones físiques,
administracions locals i organitzacions no governamentals
sense ànim de lucre preocupades per la recuperació del
medi natural
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

102.400

CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
BANCARIA

35.000

CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
BANCARIA

30.000

CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
BANCARIA

26.950

CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
BANCARIA

23.940

CAMALEO

60.000

CANAL 21 ARZOBISPADO DE
BUENOS AIRES

27.000

CAPITI

50.000

CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE
ROMA

240.000

CÀRITAS DIOCESANA DE
BARCELONA

28.000

CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS

28.000

CÁRITAS DIOCESANA DE
CARTAGENA

74.000

CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA

18.000

CÁRITAS DIOCESANA DE HUELVA

DESCRIPCIÓ
Desenvolupament dels projectes «Culturapia» i «La Veu el
Pati», orientats a afavorir la inclusió cultural en hospitals i
centres penitenciaris
Desenvolupament del programa d’activitats «Didàctics –
Música en ruta», orientat a fomentar les tradicions escolars
de guitarra, percussions del món, dansa i jazz a la província
de Burgos
Desenvolupament del projecte de millora i adaptació de
continguts arqueobotànics en el camí adjacent als jaciments
de la serra d’Atapuerca
Impulsar i fomentar el desenvolupament d’activitats
d’àmbit cultural al pati de la Casa del Cordón (Burgos)
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Tararaina: impuls, suport i consolidació d’iniciatives
d’emprenedoria social com a estratègia per al
desenvolupament sostenible de municipis en risc, en
territoris altament despoblats», orientat a impulsar
projectes al medi rural adaptats a les característiques
territorials i necessitats socials per millorar les condicions
de vida, generar oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de
les persones a l’àrea territorial on es duen a terme
Desenvolupament de diverses activitats de caràcter cultural
i social que l’entitat duu a terme en el desenvolupament del
seu objecte fundacional
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Creixent cap al món II», per al desenvolupament de
projectes en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat
Projecte per a la realització d’activitats pròpies de l’entitat a
Barcelona, Madrid, Bilbao, Palma de Mallorca i Saragossa
Desenvolupament del projecte educatiu «Centre de llar
d’acollida» per a persones en reinserció social i laboral, en
què s’ofereix la possibilitat de fer un procés personal i
grupal d’inclusió, així com la possibilitat d’una recuperació
psicosocial
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Tamadaba»,
orientat a impulsar iniciatives a les Canàries adreçades
especialment a persones en situació de vulnerabilitat social
i que té com a objectiu millorar-ne la qualitat de vida i
fomentar la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Habitatges amb ànima: xarxa d’habitatges per a
la inclusió de persones sense sostre», de recursos d’atenció
residencial temporal, orientat a la inclusió de les persones
en comunitat i a facilitar-los la vida independent, amb
atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Desenvolupament del projecte «Centre de distribució
d’aliments», que es duu a terme en 10 municipis (Banyoles,
Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Roses,
Salt, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí), amb
l’objectiu de cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació i
higiene de persones amb dificultats econòmiques greus
Desenvolupament del projecte «Llars d’acollida per a
persones sense sostre», orientat a donar suport social i de
recuperació fisicosanitària a les persones sense sostre a la
província de Huelva i desenvolupament del projecte
«Intervenció sociofamiliar en temps de la COVID-19», per
possibilitar a les famílies vulnerables la seva promoció i la
millora de les seves condicions de vida
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

30.000

CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA

24.000

CÁRITAS DIOCESANA MÉRIDABADAJOZ

21.310

CÁRITAS DIOCESANA OURENSE

10.660

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE
CASTELLÓN

32.000

CASA DO POVO DA MAIA

30.000

CASA DO POVO DE RESENDE

16.500

CASA DO POVO DE SANTO
ANTÓNIO

29.000

CASA DO POVO DO CONCELHO DE
ÓBIDOS

40.000

CASA SAÚDE BOM JESUS –
INSTITUTO DAS IRMÃS
HOSPITALEIRAS DO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS

33.970

CASA SAÚDE BOM JESUS –
INSTITUTO DAS IRMÃS
HOSPITALEIRAS DO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS

30.000

CASA SAÚDE BOM JESUS –
INSTITUTO DAS IRMÃS
HOSPITALEIRAS DO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS

14.100

CASA SAÚDE BOM JESUS –
INSTITUTO DAS IRMÃS
HOSPITALEIRAS DO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS

100.000

CASAL DELS INFANTS PER L’ACCIÓ
SOCIAL ALS BARRIS

DESCRIPCIÓ
Impulsar un programa d’ajudes a les famílies i damnificats
de les inundacions esdevingudes a Campanetes (Màlaga)
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Viure la vellesa acompanyant-nos en el món rural»,
orientat a impulsar projectes al medi rural adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per millorar
les condicions de vida, generar oportunitats i prevenir el
risc d’exclusió de les persones a l’àrea territorial on es duen
a terme
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Acompanyant-nos», orientat a impulsar projectes al medi
rural adaptats a les característiques territorials i necessitats
socials per millorar les condicions de vida, generar
oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les persones a
l’àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Iniciatives comunitàries», adreçat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Rural 2020: Projecte
«Calços» en zones rurals de Portugal, l’objectiu del qual
consisteix a millorar la qualitat de vida i la igualtat
d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Proyecto
«Creche «O Miminho»: alegria de crescer», orientat a
facilitar el desenvolupament integral i la salut de nens i
adolescents en situacions de vulnerabilitat social, així com
el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Entre laços de inclusão», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com el reforç de les
habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Intervenção familiar no domicilio», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com el reforç de les
habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
Projecte «Apoio domiciliário a pessoas com demências»,
orientat a promoure la millora de la qualitat de vida i la
igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Inovar para Capacitar», per al desenvolupament de
projectes en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Ginásio do Corpo e da Mente», per al desenvolupament
de projectes en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin
la millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats
de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Intervenção Precoce nas Alterações de Memória
(PIPAM)», per al desenvolupament de projectes en l’àmbit
nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació
de vulnerabilitat
Desenvolupament del projecte de rehabilitació i
equipament de l’espai social en La Mina (Barcelona), que té
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

27.350

CASTIIS, CENTRO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL À TERCEIRA IDADE E
INFÂNCIA DE SANGUÊDO

20.000

CD WEA SIERRA DE CADIZ

24.000

CEAIN CENTRO DE ACOGIDA DE
INMIGRANTES

300.000

CEIIA – CENTRO DE ENGENHARIA E
DESENVOLVIMENTO (ASSOCIAÇÃO)

15.000

CENTRE CONGOLAIS DE CULTURE,
DE FORMATION ET DE
DÉVELOPPEMENT (CECFOR)

990.160

CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

499.592

CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

400.000

CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

195.296

CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

100.000

CENTRE D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS

98.200

CENTRE D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS

50.000

CENTRE D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS

6.000

CENTRE D’ESTUDIS SENIENCS

DESCRIPCIÓ
com a objectiu poder crear un espai on centralitzar les
activitats, en el qual els nens i les nenes, joves i famílies
s’identifiquin
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
Projecte «LuDem», orientat a promoure la millora de la
qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
situació de vulnerabilitat a Portugal
Fomentar el projecte per a la promoció de l’esport base i de
la formació tècnica per a joves de la comarca de La Sierra
de Cadis
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«La infància com a actiu d’una comunitat diversa», adreçat
a facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió
social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria CaixaImpulse Express COVID-19 2020:
Projecte «Ventilador mèdic invasiu Atena»
Desenvolupament del projecte «COVID-Center» per a
reactius, tests de laboratori, consumibles (mascaretes,
guants, gel hidroalcohòlic, productes de neteja i desinfecció
i medicaments) en el marc de la crisi sanitària internacional
derivada de la COVID-19
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
Projecte «Xenoingerts virtuals per al tractament de
tumors», orientat a la recerca biomèdica i adreçat a
institucions de recerca d’Espanya i Portugal
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
Projecte «Funció d’un programa innovador de microexons
d’illots en el desenvolupament de cèl·lules beta, secreció
d’insulina i diabetis», orientat a la recerca biomèdica i
adreçat a institucions de recerca d’Espanya i Portugal
Desenvolupament del projecte «L’Arxiu Europeu de
Genoma i Fenoma (EGA) i el desenvolupament de programa
d’anàlisi del genoma amb fins mèdics»
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Convocatòria en Ciències Socials: Projecte «Utilitzant
microsimulacions per a l’anàlisi de la pobresa
multidimensional», que té com a objectiu donar suport a
projectes de recerca social que destaquin per la seva
excel·lència i que estiguin basats en dades quantitatives
que proporcionin, mitjançant un enfocament original i
innovador, informació robusta i sòlida per comprendre amb
deteniment els reptes socials que s’han d’afrontar en el
present i futur
Convocatòria en Ciències Socials: Projecte «Wineq», que té
com a objectiu donar suport a projectes de recerca social
que destaquin per la seva excel·lència i que estiguin basats
en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un
enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida
per comprendre amb deteniment els reptes socials que
s’han d’afrontar en el present i futur
Desenvolupament del projecte «Explorador social»,
orientat a la recopilació i harmonització de la informació, a
l’actualització i el desenvolupament de la plataforma i a
difondre i promocionar la base de dades
Desenvolupament del projecte «VIII Festival de Músics en
Terres de Cruïlla», per tal de potenciar la música de banda
des de la seva integració en projectes musicals i culturals

106

(Euros)
IMPORT

61.900

115.092

18.100

4.000

22.750

31.500

115.092

16.810

24.000

100.000

100.000

21.770

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Desenvolupament del projecte de digitalització de l’arxiu
fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya, amb
CENTRE EXCURSIONISTA DE
l’objectiu de contribuir al coneixement, la valoració i la
CATALUNYA
difusió del patrimoni local, així com ser un dels factors de
dinamització cultural de la població
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
CENTRE INTERNACIONAL MÈTODES
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
NUMÈRICS A L’ENGENYERIA
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO «Miúdos do bairro», orientat a facilitar el desenvolupament
DESPORTALEGRE (CCD
integral i la salut de nens i adolescents en situacions de
DESPORTALEGRE)
vulnerabilitat social, així com el reforç de les habilitats
parentals a Portugal
Donar suport a la celebració del «Festival de Cant Flamenc
de la Mina», que té com a objectiu contribuir a canviar la
CENTRO CULTURAL GITANO
imatge negativa i estereotipada que ofereix el barri de la
Mina (Barcelona)
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Rural 2020: Projecte
CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE «Vitalidade» en zones rurals de Portugal, l’objectiu del qual
VALE DE FIGUEIRA
consisteix a millorar la qualitat de vida i la igualtat
d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«MoveMoment», orientat a facilitar el desenvolupament
CENTRO DE CARIDADE NOSSA
integral i la salut de nens i adolescents en situacions de
SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
vulnerabilitat social, així com el reforç de les habilitats
parentals a Portugal
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
CENTRO DE CIÊNCIAS DO MAR DO
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
ALGARVE
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Servei de respir familiar i promoció de
l’envelliment actiu de Medina de Rioseco i comarca»,
CENTRO DE DESARROLLO RURAL EL
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
SEQUILLO
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Intervenció social a la comarca de la Limia: serveis de
proximitat», orientat a impulsar projectes al medi rural
CENTRO DE DESARROLLO RURAL O
adaptats a les característiques territorials i necessitats
VISO
socials per millorar les condicions de vida, generar
oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les persones a
l’àrea territorial on es duen a terme
Desenvolupament del projecte «Ampliació d’instal·lacions
CENTRO DE ESTIMULACIÓN PRECOZ
destinades al tractament de menors», que permetrà
CRISTO DEL BUEN FIN
atendre més menors nascuts amb discapacitat
Convocatòria en Ciències Socials: Projecte «El mercat
laboral torna a la formació professional dual», que té com a
objectiu donar suport a projectes de recerca social que
CENTRO DE ESTUDIOS
destaquin per la seva excel·lència i que estiguin basats en
MONETARIOS Y FINANCIEROS
dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un
CEMFI
enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida
per comprendre amb deteniment els reptes socials que
s’han d’afrontar en el present i futur
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«0’0 Rumors. Per la diversitat cultural, formant-nos com a
agents del canvi social a través d’eines educomunicatives»,
CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA
adreçat a facilitar el desenvolupament integral i el procés
COOP. BATÁ
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

24.000

CENTRO DE INVESTIGACIÓN,
DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES – ILÊWASI

12.000

CENTRO DE MAGISTERIO «VIRGEN
DE EUROPA»

782.000

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E
BIOLOGIA CELULAR

37.300

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

22.200

CENTRO DE SOLIDARIEDADE DE
BRAGA – PROJECTO HOMEM

14.090

CENTRO MATER MISERICORDIAE

27.850

CENTRO PAROQUIAL DO ESTORIL

35.880

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO
PESO

36.000

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE
PARADA DE GATIM

29.900

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE
SOUSELA

29.680

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL
NOSSA SENHORA DA LUZALBERNOA

30.000

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA
DO CARMO

28.200

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE
NOSSA SENHORA DA LUZ

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Marc», adreçat a facilitar el desenvolupament integral i el
procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Desenvolupament del projecte «Beques universitàries per a
joves en exclusió», adreçat a ajudar l’alumnat amb més
dificultats econòmiques per poder accedir a estudis
universitaris
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
Projecte «MStar: disfunció del canal de potassi en models
de trastorns del neurodesenvolupament», orientat a la
recerca biomèdica i adreçat a institucions de recerca
d’Espanya i Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
Projecte «CPS Séniores activ@s», orientat a promoure la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Equilibrium social circus», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com el reforç de les
habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Vida: promoure la vida independent, l’autonomia
personal i la millora de qualitat de vida de la gent gran amb
discapacitat», adreçat a promocionar la vida independent,
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
Projecte «Distância zero», orientat a promoure la millora de
la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones
en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Rural 2020: Projecte
«Cuidar em casa» en zones rurals de Portugal, l’objectiu del
qual consisteix a millorar la qualitat de vida i la igualtat
d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Rural 2020: Projecte
«Centro de dia Viver+» en zones rurals de Portugal,
l’objectiu del qual consisteix a millorar la qualitat de vida i
la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
Projecte «Parque geriátrico», orientat a promoure la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
Proyecto «+Saúde e movimento: um novo espaço de
fisioterapia para seniores», orientat a promoure la millora
de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
Projecte «Cuidar no lugar», orientat a promoure la millora
de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
Projecte «Solidários em rede», orientat a promoure la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

46.280

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S.
GERALDO DE CARRAPATAS

11.700

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SÃO
MAXIMILIANO KOLBE

22.800

CENTRO SOLIDARIEDADE E
CULTURA DE PENICHE

305.100

CENTRO VASCO DE MATEMÁTICAS
APLICADAS (BCAM)

115.092

CENTRO VASCO DE MATEMÁTICAS
APLICADAS (BCAM)

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Rural 2020: Projecte
«Caminhos para a (V)alorização (I)nterajuda (D)ignidade
(A)mor» en zones rurals de Portugal, l’objectiu del qual
consisteix a millorar la qualitat de vida i la igualtat
d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«Alimentar: direito do ser humano!», orientat a promoure
la millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats
de persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Brincar para educar», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com el reforç de les
habilitats parentals a Portugal
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Habilitats socials», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«INclusive House», per al desenvolupament de projectes en
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la
qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Prevenir e agir», orientat a facilitar el desenvolupament
integral i la salut de nens i adolescents en situacions de
vulnerabilitat social, així com el reforç de les habilitats
parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Capacitar para a Inclusão», per al desenvolupament de
projectes en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Cercicookie – Inclusão através da Ocupação», per al
desenvolupament de projectes en l’àmbit nacional de
Portugal que promoguin la millora de la qualitat de vida i la
igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Desenvolupament del projecte «Esdansa i centenari Manuel
Cubetes», orientat a afavorir el desenvolupament de
diverses activitats de caràcter cultural i social
Afavorir la celebració dels «Premis Averroes d’Or Ciutat de
Còrdova 2020», que s’atorguen anualment per reconèixer i,
ahora, guardonar en els camps de les Ciències Mèdiques,
Nobles Arts, Belles Lletres i Humanitats que duen a terme
persones, equips de treball o institucions els èxits dels quals
constitueixen un exemple per a la humanitat

19.120

CERAC

28.260

CERCI BRAGA

29.300

CERCIMOR, CRL

29.890

CERCIPOM

12.600

CERCITOP, CRL

20.000

CERCLE FOLKLORIC I CULTURAL
MARBOLENY

2.500

CÍRCULO CULTURAL AVERROES

20.000

CITE. ASSOCIACIÓ PER A
L’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I
INSERCIÓ DELS TREBALLADORS
ESTRANGERS

Impulsar l’assessorament gratuït en matèria de legislació,
destinat a persones estrangeres per afavorir-ne la
integració social i laboral

49.740

CLAP

Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Rural 2020: Projecte
«Táxi sènior» en zones rurals de Portugal, l’objectiu del qual
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(Euros)
IMPORT

25.000

6.000

29.400

18.630

47.840

999.988

305.100

481.597

10.000

125.000

70.000

27.700

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
consisteix a millorar la qualitat de vida i la igualtat
d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Art for Change 2020: Projecte «Reescrivint
CLARA VINARDELL FLECK
l’abús sexual infantil», per a la utilització de l’art i la cultura
com a instrument d’intervenció social
CLARETIANA HERMANDAD Y
Desenvolupament del projecte «Pietat i Esperança. Escola
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO Taller Musical de la Germandat de Palmeras», orientat a
DE LA PIEDAD Y Mª STMA. DE VIDA, oferir un ensenyament educatiu i cultural eminentment
DULZURA Y ESPERANZA NUESTRA
pràctic i que porti a la difusió i el gust per la música
Convocatòria Innova Cultural 2020: Projecte «Emotional
CLAVNA, CLUSTER AUDIOVISUAL DE Films – Fase 1r – Navarra», orientat a donar suport a
NAVARRA
projectes de recerca, creació, producció o difusió artística i
cultural amb impacte social
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Habitatges d’acollida temporal per a persones
amb malalties hepàtiques i altres patologies i entorn
CLUB DE TRASPLANTATS HEPÀTICS familiar», adreçat a promocionar la vida independent,
DE CATALUNYA
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«En bici sense distàncies», adreçat a facilitar el
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
BICISALUD
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
Projecte «Inflamació impulsada pel flux i remodelació de la
CNIC
paret arterial en l’aterosclerosi: mecanismes i potencial
terapèutic», orientat a la recerca biomèdica i adreçat a
institucions de recerca d’Espanya i Portugal
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
CNIC
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
Projecte «Impulsors immunomoduladors en la progressió
CNIO
del melanoma i la resposta al tractament», orientat a la
recerca biomèdica i adreçat a institucions de recerca
d’Espanya i Portugal
Desenvolupament de diverses activitats de caràcter cultural
COL·LEGI DE POLITÒLEGS I
i social que l’entitat duu a terme en el desenvolupament del
SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
seu objecte fundacional
Desenvolupament del projecte de digitalització i difusió dels
fons d’arquitectes de l’arxiu històric del COAC, que té com a
COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES
objectiu custodiar i conservar el patrimoni documental, així
DE CATALUNYA
com mostrar la missió social de la tasca de l’arquitecte a
partir de la difusió cultural de la seva feina
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Definició, disseny i avaluació de les
competències de la població activa de Navarra.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
L’alfabetització XXI», orientat a enfortir el teixit social
INDUSTRIALES DE NAVARRA
navarrès impulsant-ne el creixement, la innovació,
(COIINA)
l’eficiència i la productivitat en benefici del
desenvolupament social i econòmic de la Comunitat Foral
de Navarra
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Laboratori intercultural d’empoderament i generació de
COMISIÓN DE AYUDA AL
comunitat a Àlaba», adreçat a facilitar el desenvolupament
REFUGIADO EN EUSKADI
integral i el procés d’inclusió social de les persones en
situació de vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
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(Euros)
IMPORT

23.610

25.200

15.000

70.000

24.000

21.800

23.970

10.000

23.950

31.900

54.000

16.738

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Alisi: cobertura
de necessitats bàsiques i prestació de serveis per a la
COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL
integració social», que té com a objectiu millorar la qualitat
REFUGIADO
de vida de persones refugiades en situació de vulnerabilitat,
empitjorada per la crisi de la COVID-19
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL
«En defensa del dret d’asil al Prat de Llobregat», per a la
REFUGIAT
promoció de persones refugiades i la millora de la cohesió
social
COMITÉ ESPAÑOL DE
Projecte per a la realització de l’Informe sobre drets
REPRESENTANTES DE PERSONAS
humans i discapacitat 2020
CON DISCAPACIDAD (CERMI)
Convocatòria CaixaImpulse Validate 2020: Projecte
COMPLEJO HOSPITALARIO
«Teràpies adreçades a TAS1R3 per al tractament de
UNIVERSITARIO DE SANTIAGO
metàstasi en càncer de pulmó»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Atenció integral a dones i nens i
nenes víctimes de diverses situacions de violència»,
COMUNIDAD ADORATRICES
orientat a promoure el desenvolupament social i educatiu
CÓRDOBA
de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les
seves famílies, així com la inclusió social per a persones en
risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«Pão por todos», orientat a promoure la millora de la
COMUNIDADE VIDA E PAZ
qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«A-porta, acompanyant de porta a porta», adreçat a
CONFEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS
facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió
VEÏNALS DE CATALUNYA
social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Person-centred planning: potencialitats per a la
CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES DE vida independent», adreçat a promocionar la vida
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
FÍSICA Y ORGÁNICA DE ANDALUCÍA gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «eCONFEDERACIÓN DE ENTIDADES DE INCLUSIVA», adreçat a promoure projectes d’inserció
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
FÍSICA Y ORGÁNICA. CLM
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
INCLUSIVA COCEMFE
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Orientació en salut mental i drets: cap a una vida
autònoma», adreçat a promocionar la vida independent,
CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
ESPAÑA
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Fabricants de pau», de prevenció i capacitació familiar
CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE davant el delicte i adreçat a facilitar el desenvolupament
ESPAÑA
integral i el procés d’inclusió social de les persones en
situació de vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
Condicionament d’un pou d’aigua potable i projecte de
CONGREGACIÓN SIERVAS DE LA
reforma de l’Orfenat Saint Jean de Deïdo a Douala
PASIÓN
(Camerun)
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(Euros)
IMPORT
20.000

23.800

35.000
118.150

49.075

650.000

30.000

36.060

31.980

11.000

10.000

28.960

60.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Desenvolupament del projecte «Fraternitas», centrat en les
CONSEJO GRAL. HERMANDADES Y
línies d’actuació següents: «Il·lumina el jardí d’infants»,
COFRADÍAS DE SEVILLA
«Berenar saludable» i «Taller d’aprofitament de recursos
alimentaris»
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Programa Habiba dones i salut comunitària a l’Alt
CONSELL COMARCAL DE L’ALT
Empordà», adreçat a facilitar el desenvolupament integral i
EMPORDÀ
el procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
CONSELL CULTURAL DE LES VALLS
Fomentar les activitats de caràcter cultural, social i
D’ANEU
patrimonial de la Vall d’Àneu
Desenvolupament d’activitats de caràcter cultural i afavorir
CONSORCI DE L’AUDITORI I
que es duguin a terme activitats pròpies de l’entitat en el
L’ORQUESTRA
desenvolupament del seu objectiu fundacional
Desenvolupament del programa socioeducatiu «Apropa
CONSORCI DE L’AUDITORI I
Cultura», que té com a objectiu que els col·lectius
L’ORQUESTRA
desafavorits puguin accedir a una oferta cultural a preu
social
Reforma i ampliació de l’edifici Joan Riu Central, amb
l’objectiu de convertir-lo en un centre de serveis
CONSORCI SANT GREGORI
residencials per a persones adultes amb discapacitat greu o
molt greu, amb necessitat de suport estès i generalitzat i
trastorns de conducta
Promoure la difusió del coneixement sobre l’evolució
CONSORCIO CENIEH
humana i el foment de vocacions científiques al Centre
Nacional de Recerca a Burgos
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Programa de suport a dones
CONSORCIO PARA LAS
emprenedores a la Ribera de Navarra», orientat a enfortir
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE
el teixit social navarrès impulsant-ne el creixement, la
LA RIBERA DE NAVARRA
innovació, l’eficiència i la productivitat en benefici del
desenvolupament social i econòmic de la Comunitat Foral
de Navarra
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Atenció familiar bàsica», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE «Passaporte para a empregabilidade», orientat a promoure
SOCIAL – APROXIMAR
la millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats
de persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Voluntariat en xarxa: participa a la teva comunitat»,
orientat a impulsar projectes al medi rural adaptats a les
COORDINADORA ARAGONESA DE
característiques territorials i necessitats socials per millorar
VOLUNTARIADO
les condicions de vida, generar oportunitats i prevenir el
risc d’exclusió de les persones a l’àrea territorial on es duen
a terme
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«DiversiCAF: construcció d’una societat inclusiva a través de
les comunitats autofinançades i el foment de la
COORDINADORA D’ASSOCIACIONS
competència intercultural», adreçat a facilitar el
SENEGALESES DE CATALUNYA
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
COORDINADORA DE ASOCIACIONES Afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD caràcter social que l’entitat duu a terme en el
DE HUESCA
desenvolupament del seu objecte fundacional
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

12.500

COORDINADORA ESTATAL DE
PLATAFORMAS SOCIALES
SALESIANAS

27.150

COORDINADORA SÍNDROME DE
DOWN DE CATALUNYA

305.100

CREAF – UNITAT D´ECOLOGIA

28.000

CRECER CON FUTURO

250.000

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

120.000

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

74.900

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

50.000

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

28.000

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

24.000

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

23.870

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Agafa les regnes. Dinamització de la figura de l’agent de
canvi entre iguals amb joves de risc, a través de
l’empoderament i la participació social», adreçat a facilitar
el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Prevenció de la discriminació i la violència cap a
les persones amb discapacitat intel·lectual», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Col·laboració familiar per a noies i
nois tutelats», orientat a promoure el desenvolupament
social i educatiu de nens, nenes i joves en situació de
vulnerabilitat i les seves famílies, així com la inclusió social
per a persones en risc de pobresa i exclusió
Desenvolupament d’accions específiques destinades a
cobrir les necessitats bàsiques de la gent gran en situació de
vulnerabilitat o exclusió afectades durant la crisi de la
COVID-19
Afavorir la construcció de la fase final del centre logístic a
Sant Martí de Tous (Anoia), un nou concepte d’espai
humanitari obert i multifuncional que combina les funcions
de logística humanitària, tant nacional com internacional,
d’emmagatzematge i distribució de productes i ajudes
bàsiques per a la població vulnerable i de logística
d’emergències
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Aplicació de la tecnologia per a la
prevenció de la dependència», per a la contractació de
professionals i la implantació de 24 equips de
teleassistència avançada
Desenvolupament del projecte de suport per a l’alimentació
familiar, higiene i neteja de l’habitatge a través de targetes
precarregades
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Pla
d’ocupació per a col·lectius vulnerables», adreçat a
promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o persones en
risc d’exclusió, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Acompanyament en processos d’inclusió a l’interior»,
orientat a impulsar projectes al medi rural adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per millorar
les condicions de vida, generar oportunitats i prevenir el
risc d’exclusió de les persones a l’àrea territorial on es duen
a terme
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Itineraris que sumen», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

23.870

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

22.010

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

10.000

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

10.000

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

10.000

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

55.900

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

53.000

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

30.100

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

28.990

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

23.400

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

21.000

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

16.400

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

DESCRIPCIÓ
coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Transport en vehicles adaptats», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «La Pineda: atenció integral a la
infància en risc en el ponent granadí», orientat a promoure
el desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Xarxa social per a gent gran: enred@te», orientat a
impulsar projectes al medi rural adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per millorar
les condicions de vida, generar oportunitats i prevenir el
risc d’exclusió de les persones a l’àrea territorial on es duen
a terme
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Ponts
cap a l’ocupació. Itineraris per la igualtat», adreçat a
promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o persones en
risc d’exclusió, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Desenvolupament del projecte «Oikia», d’intervenció en
infància de 0 a 6 anys en situació de vulnerabilitat extrema
a l’àmbit territorial de Tortosa
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«Novas oportunitades», orientat a promoure la millora de
la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones
en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«Equipa de rua aproximar+», orientat a promoure la millora
de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«Mercearia solidária», orientat a promoure la millora de la
qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Rural 2020: Projecte
«Compromisso com a dignidade» en zones rurals de
Portugal, l’objectiu del qual consisteix a millorar la qualitat
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació
de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«Formar+», orientat a promoure la millora de la qualitat de
vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Escolinha da CVP», orientat a facilitar el desenvolupament
integral i la salut de nens i adolescents en situacions de
vulnerabilitat social, així com el reforç de les habilitats
parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Sonho e sorrisos», orientat a facilitar el desenvolupament
integral i la salut de nens i adolescents en situacions de
vulnerabilitat social, així com el reforç de les habilitats
parentals a Portugal
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

30.000

CULTURA INCLUSIVA BALEARS

24.850

CULTURAL LA VALLDIGNA

23.990

DESARROLLO COMUNITARIO
BUENOS AIRES

28.000

DIACONÍA

12.100

DINCAT FEDERACIÓ

50.000

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
HUELVA

300.000

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
MÁLAGA

50.000

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
SEVILLA

25.000

DOMINIK BORUCKI

10.980

DOMUS PACIS-CASAL DE LA PAU

20.000

DONORS AND FOUNDATIONS
NETWORKS IN EUROPE – DAFNE

17.950

DOWN LEÓN – ASOCIACIÓN DE
AMIGOS SÍNDROME DE DOWN
(AMIDOWN)

12.000

DOWN VIGO: ASOCIACIÓN PARA EL
SÍNDROME DE DOWN

35.520

ECONOMIA SOLIDÀRIA EMPRESA
D’INSERCIÓ , S.L.U.

DESCRIPCIÓ
Programa socioeducatiu adreçat als usuaris d’entitats,
centres i serveis socials que treballen amb persones en risc
d’exclusió social, amb discapacitat intel·lectual i altres grups
socials o de la salut a les Illes Balears
Convocatòria Art for Change 2020: Projecte «Pull & play»,
per a la utilització de l’art i la cultura com a instrument
d’intervenció social
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «El
Vergel», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Compensació de desigualtats
educatives», orientat a promoure el desenvolupament
social i educatiu de nens, nenes i joves en situació de
vulnerabilitat i les seves famílies, així com la inclusió social
per a persones en risc de pobresa i exclusió
Fomentar la realització del «Llibre blanc» sobre l’impacte
de la COVID-19 a les entitats que atenen persones amb
discapacitat intel·lectual
Programa per al foment del sector agroalimentari i millora
de la situació sociolaboral dels treballadors i treballadores
en l’àmbit rural de la província de Huelva, davant de
l’especial incidència de la COVID-19, així com fomentar la
vida als pobles i posar-los en valor com a llocs de futur
Desenvolupar
projectes
que
proposin
solucions
innovadores als reptes o desafiaments socials de la societat
del segle XXI, així com promoure la consolidació de «La
Nòria» com a Centre d’Innovació Social de referència
Desenvolupament del projecte «Creació d’un banc d’ajudes
tècniques per a persones dependents», que té com a
objectiu proporcionar recursos tècnics i instrumentals a
gent gran o amb discapacitat per millorar-ne la qualitat de
vida i l’autonomia personal, als municipis de la província de
Sevilla
Convocatòria Art for Change 2020: Projecte «Els detectius
de la realitat», per a la utilització de l’art i la cultura com a
instrument d’intervenció social
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Allotjaments de trànsit, acompanyament a la vida
normalitzada», de recursos d’atenció residencial temporal,
orientat a la inclusió de les persones en comunitat i a
facilitar-los la vida independent, amb atenció especial a les
persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Promoció del sector filantròpic a nivell europeu
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Acció
formativa personal operari de tasques bàsiques», orientat a
millorar les possibilitats d’inserció laboral de persones amb
Síndrome de Down
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Autonomia personal i inclusió social», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Amb
feina», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

56.000

ECOSERVEIS

34.900

EINES PER TOTHOM

23.570

EL CANDIL. COLECTIVO PARA LA
PROMOCIÓN SOCIAL

35.740

EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL

36.000

EMPRESA D’INSERCIÓ EL FAIG DE
LA FAGEDA, S.L.

48.000

ENCUENTRO EN LA CALLE

35.970

ENCUENTROS DEL SUR

37.950

ENGENHO – ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL DO
VALE DO ESTE

36.000

ENTITAT TUTELAR DEL GARRAF,
FUNDACIÓ PRIVADA

DESCRIPCIÓ
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Energia solar per a tots: participació, territori i acció social
per a la comunitat», orientat a impulsar projectes al medi
rural adaptats a les característiques territorials i necessitats
socials per millorar les condicions de vida, generar
oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les persones a
l’àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Èxit
Jove», adreçat a promoure projectes d’inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció especial a
les persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Marca’t la teva ruta», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Participa. Programa per a la generació de vincles i la
inclusió social en entorns comunitaris de Vigo», adreçat a
facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió
social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Ampliació de les activitats de l’empresa d’inserció El Faig
de la Fageda», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Inserció sociolaboral a la zona desafavorida del districte
sud de Còrdova», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Posibilízate II (Smart Barrios)», adreçat a promoure
projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones
amb discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d’exclusió, amb atenció especial a les persones i col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa
del coronavirus
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
Projecte «Mais perto de quem mais precisa», orientat a
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat a
Portugal
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Beyond GuardianShip: d’una tutela completa i
restrictiva a una tutela graduada amb suports», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
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(Euros)
IMPORT

27.000

6.550

ENTITAT

ENTRAJUDA

ERICEIRA SURF CLUBE

28.510

ESCOLA DE JUDO ANA HORMIGO

25.020

ESPAÇO T – ASSOCIAÇÃO PARA O
APOIO À INTEGRAÇÃO SOCIAL E
COMUNTÁRIA

48.600

ESTEL DE LLEVANT, PRO-SALUT
MENTAL

19.320

FADEAM

20.700

FAEM

22.500

FARMACÉUTICOS MUNDI

800.000

FECAM

22.690

FECLEM

51.500

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS
ASSOCIAÇÕES DE RAÇAS

DESCRIPCIÓ
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Rural 2020: Projecte
«Ajuda social» en zones rurals de Portugal, l’objectiu del
qual consisteix a millorar la qualitat de vida i la igualtat
d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Surfing 4 Inclusió», per al desenvolupament de projectes
en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de
la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones
en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Judo Academy 4 all», per al desenvolupament de projectes
en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de
la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones
en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Gustos de la felicitat», per al desenvolupament de
projectes en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Ho afrontarem en família», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Inclusió!», per facilitar el desenvolupament integral i el
procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat en zones rurals, orientat a impulsar projectes
al medi rural adaptats a les característiques territorials i
necessitats socials per millorar les condicions de vida,
generar oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les
persones a l’àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «ARPA per a l’autoestima, la rehabilitació
psicosocial i l’autonomia de les persones amb trastorn
mental greu i familiars o cuidadors», adreçat a promocionar
la vida independent, l’autonomia personal i el benestar de
la gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Xarxes de salut comunitària: fomentant la interculturalitat
i millorant l’accés a la salut de la població immigrada»,
adreçat a facilitar el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Desenvolupament d’un pla d’ajudes a l’escolarització
destinat a les famílies afectades per la crisi de la COVID-19 a
les Canàries, per sufragar despeses relacionades amb la
tornada a l’escola del curs 2020-2021
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«#iMaginaFuturo», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Rural 2020: Projecte «A
capacitação como ferramenta para o desenvolvimento
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(Euros)
IMPORT

400.000

ENTITAT
AUTOCTONES (FERA)

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DOS
BANCOS ALIMENTARES CONTRA A
FOME

36.000

FEDERACIÓ CATALANA DE
VOLUNTARIAT SOCIAL

23.150

FEDERACIÓ CATALANA DE
VOLUNTARIAT SOCIAL

20.000

FEDERACIÓ CATALANA DE
VOLUNTARIAT SOCIAL

31.060

FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS
CONTRA EL CÀNCER

22.080

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS
CULTURALS I EDUCATIVES DE
PERSONES ADULTES

24.000

FEDERACIÓ FRANCESC LAYRET
COCEMFE BARCELONA

150.000

FEDERACIÓ SALUT MENTAL
CATALUNYA

19.920

FEDERACIÓN ALMERIENSE DE
ASOCIACIONES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

37.580

FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA Y
LEÓN

28.000

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DESCRIPCIÓ
sustentável: escola de pastores» en zones rurals de
Portugal, l’objectiu del qual consisteix a millorar la qualitat
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació
de vulnerabilitat
Impulsar la campanya «Emergència alimentària» a Portugal
per ajudar a mitigar els efectes de la crisi social i sanitària
derivada de la COVID-19 en col·lectius vulnerables
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«VOL.IN – fase 2: el voluntariat com a eina d’inclusió social
de les persones migrades residents a Tarragona», adreçat a
facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió
social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Grans actius», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Desenvolupament del projecte «Plataforma El Mercat
Social (EMS)», orientat a la sostenibilitat, a la transversalitat
i a la innovació de l’e-commerce
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «FECEC, després del càncer», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«ComuEDU: interaccions que transformen comunitats»,
adreçat a facilitar el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Motum», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Desenvolupament del projecte «Activa’t per la salut
mental», orientat a aconseguir que les persones amb
problemes de salut mental, diagnosticades o no, i els seus
familiars, puguin ser agents de salut actius en el seu propi
procés de recuperació i millorar-ne, així, la qualitat de vida i
la participació i inclusió comunitària
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Centre de convalescència FAAM», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «MAPA cap a la qualitat de vida (Més Autonomia
per a les Persones amb Autisme)», adreçat a promocionar
la vida independent, l’autonomia personal i el benestar de
la gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Cap endavant!», adreçat a promocionar la vida
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT
FÍSICA Y ORGÁNICA

22.600

FEDERACIÓN DE ASOCIACIACIONES
DE XORDOS DO PAIS GALEGO

150.000

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
MINUSVÁLIDOS FÍSICOS

95.310

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
MINUSVÁLIDOS FÍSICOS

24.000

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FÍSICA Y ORGÁNICA DE LA
PROVINCIA DE VALENCIA

24.000

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PERSONAS SORDOCIEGAS DE
ESPAÑA (FASOCIDE)

24.000

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
MURCIANAS DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA

54.114

FEDERACIÓN DE MIGRANTES DE LA
UNIÓN EUROPEA EN ANDALUCÍA

23.950

FEDERACIÓN DE PERSONAS
SORDAS

24.000

FEDERACIÓN DE PLATAFORMAS
SOCIALES PINARDI

23.970

FEDERACIÓN EFA CV

DESCRIPCIÓ
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Obrint portes a les dones sordes», orientat a impulsar
projectes al medi rural adaptats a les característiques
territorials i necessitats socials per millorar les condicions
de vida, generar oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de
les persones a l’àrea territorial on es duen a terme
Desenvolupament del projecte «Suport a la vida
independent», que té com a objectiu que les persones amb
diverses discapacitats adquireixin les habilitats i
competències necessàries per aconseguir les màximes cotes
d’autonomia personal
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «La transformació digital en l’atenció
social a la discapacitat», orientat a enfortir el teixit social
navarrès impulsant-ne el creixement, la innovació,
l’eficiència i la productivitat en benefici del
desenvolupament social i econòmic de la Comunitat Foral
de Navarra
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Foment autonomia personal per a persones amb
gran discapacitat física/orgànica», adreçat a promocionar la
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Autonomia personal de les persones sordceguesguies-intèrprets: el camí cap a una vida independent»,
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Opcions reals per millorar la teva ocupabilitat», adreçat a
promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o persones en
risc d’exclusió, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Facilitar la feina a les dones agricultores de Guinea Bissau i
augmentar-ne les capacitats i autonomia personal
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Envelliment actiu per a persones grans sordes en
situació d’aïllament», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Casa Garelli. Emancipació i acompanyament
educatiu per a l’autonomia», de recursos d’atenció
residencial temporal, orientat a la inclusió de les persones
en comunitat i a facilitar-los la vida independent, amb
atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Ocupa’t al món rural», orientat a impulsar projectes al
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

36.000

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ASOCIACIONES ESPINA BÍFIDA E
HIDROCEFALIA

20.000

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ASOCIACIONES PARA LA AYUDA Y
LUCHA CONTRA LOS TRASTORNOS
DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA:
ANOREXIA Y BULIMIA NERVIOSA

950.000

28.000

20.860

115.000

15.730

10.000

29.600

25.000

30.000

DESCRIPCIÓ
medi rural adaptats a les característiques territorials i
necessitats socials per millorar les condicions de vida,
generar oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les
persones a l’àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«FEBHIForma: formació en línia i orientació laboral»,
adreçat a promoure projectes d’inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció especial a
les persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Promoure i fomentar la plena integració social i laboral de
les persones amb trastorns de conducta alimentària

Desenvolupament de la campanya solidària d’emergència
«Cap llar sense aliment», en benefici dels bancs d’aliments
provincials per pal·liar els efectes de la COVID-19 en les
persones més vulnerables
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Comunica’t amb mi!», adreçat a promocionar la
FEDERACIÓN GALEGA DE DANO
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
CEREBRAL
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Lluita contra la pobresa infantil i
FEDERACIÓN INJUCAM PARA LA
l’exclusió social», orientat a promoure el desenvolupament
PROMOCIÓN DE LA INFANCIA Y LA
social i educatiu de nens, nenes i joves en situació de
JOVENTUD
vulnerabilitat i les seves famílies, així com la inclusió social
per a persones en risc de pobresa i exclusió
Desenvolupament del projecte «Recuperació d’espais
FEDERACIÓN NAVARRA DE
urbans», que cerca fomentar l’ocupació i la inserció laboral,
MUNICIPIOS
a través d’una convocatòria per a la recuperació d’espais
urbans i serveis públics
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Itineraris d’inserció laboral per a persones amb malalties
mentals a la regió de Múrcia», adreçat a promoure
FEDERACIÓN SALUD MENTAL
projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones
REGIÓN DE MURCIA
amb discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d’exclusió, amb atenció especial a les persones i col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa
del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «FIBROsalut&INCLUSIVA. Servei per a la millora de
la qualitat de vida amb Fibromiàlgia», adreçat a
FIBROMIALGIA DE BENIDORM
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Modelo de Denver de intervenção precoce», orientat a
FOCUS, CRL
facilitar el desenvolupament integral i la salut de nens i
adolescents en situacions de vulnerabilitat social, així com
el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Art for Change 2020: Projecte «Larva.
FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ Laboratori de futurs incipients», per a la utilització de l’art i
la cultura com a instrument d’intervenció social
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
FUNDAÇÃO BENJAMIM DIAS COSTA «Gabinete PSI+SOCIAL», orientat a promoure la millora de
la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
BANCOS DE ALIMENTOS
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(Euros)
IMPORT

805.200

305.100
75.000
1.220.400

499.950

115.092

300.000
200.000
143.500

100.000

16.700

14.300

1.200.000

60.000

10.400

60.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
en situació de vulnerabilitat a Portugal

Convocatòria Partis&Art for Change 2020, orientada a
promoure les pràctiques artístiques com a instrument
d’inclusió social a Portugal
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
FUNDAÇÃO CALOUSTE
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
GULBENKIAN
centres de recerca espanyols o portuguesos
FUNDAÇÃO CALOUSTE
Suport a les activitats culturals programades durant la
GULBENKIAN
temporada de música 2020-2021
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
Projecte «Desentranyar els circuits neuroimmunes
FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD
pulmonars durant la infecció», orientat a la recerca
biomèdica i adreçat a institucions de recerca d’Espanya i
Portugal
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Suport per dur a terme l’Exposició Anual al Parc de l’artista
FUNDAÇÂO DE SERRALVES
Louise Bourgeois (1911-2010), considerada una de les
artistes més aclamades i influents del segle passat
Suport a la celebració de l’exposició anual «Parque do
FUNDAÇÂO DE SERRALVES
Artista Olafur Eliasson»
Suport per a l’organització de l’Exposició monogràfica de
FUNDAÇÂO DE SERRALVES
Nalini Malani, artista contemporània guanyadora de la
setena edició del premi que atorga la Fundació Joan Miró
Estimular l’interès i el coneixement de públics de diversos
orígens i edats per a l’art contemporani, l’arquitectura, el
FUNDAÇÂO DE SERRALVES
paisatge i temes crítics per a la societat i el seu futur per
oferir de manera integrada un conjunt patrimonial
d’excel·lència
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
FUNDAÇÃO DONA LAURA DOS
«Evoluir», orientat a promoure la millora de la qualitat de
SANTOS
vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
FUNDAÇÃO JOÃO BENTO
Projecte «Estima-te», orientat a promoure la millora de la
RAIMUNDO
qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
situació de vulnerabilitat a Portugal
Desenvolupament del «Programa Promove. Regiões
FUNDAÇÃO PARA A CIENCIA E A
Fronteiriças», per dur a terme projectes que contribueixin a
TECNOLOGIA
desenvolupar les zones on son a Portugal
Desenvolupament del projecte per a la rehabilitació del
camp de futbol de l’Escola de Futbol Pauleta (Portugal), les
FUNDAÇAO PAULETA
instal·lacions de la qual estan molt desgastades, per tal de
donar suport a la inclusió social i fomentar l’esport entre
joves
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Oncologia pediàtrica: informação que faz a diferença»,
FUNDAÇÃO RUI OSÓRIO DE
orientat a facilitar el desenvolupament integral i la salut de
CASTRO
nens i adolescents en situacions de vulnerabilitat social, així
com el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Tasse Bem», orientat a facilitar el desenvolupament
FUNDAÇÃO SANTA RAFAELA MARIA integral i la salut de nens i adolescents en situacions de
vulnerabilitat social, així com el reforç de les habilitats
parentals a Portugal
FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

110.000

FUNDACIÓ ACCIÓ PER L’EDUCACIÓ

20.000

FUNDACIÓ ACCIÓ PER L’EDUCACIÓ

23.990

FUNDACIÓ ACCIÓ SOLIDARIA
CONTRA L’ATUR

32.000

FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA

40.000

FUNDACIÓ AJUDA I ESPERANÇA

37.800

FUNDACIÓ AKWABA

20.320

FUNDACIÓ ALTIUS FRANCISCO DE
VITORIA

24.000

FUNDACIÓ AMPANS

36.000

FUNDACIÓ ASPROS

250.000

FUNDACIÓ BARCELONA D’ESTUDIS
INTERNACIONALS (IBEI)

53.940

FUNDACIÓ BARCELONA PER A LES
IMMUNODEFICIÈNCIES PRIMÀRIES
A PEDIATRIA

DESCRIPCIÓ
Desenvolupament d’activitats en l’àmbit educatiu, enfocat
en el projecte de millora i defensa de l’escola concertada i
la continuació del projecte de creació d’una xarxa d’escoles
a la Porta Oriental d’Europa, l’Àfrica i el Brasil
Desenvolupar un programa de beques de formació a les
escoles del Camerun, amb l’objectiu d’impulsar el respecte
al pluralisme, a la responsabilitat i a la flexibilitat en els
àmbits educatius a través dels governs i amb els organismes
internacionals
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Impuls
i microcrèdits per a la selecció d’ocupació i inserció
laboral», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Pis d’inclusió Ítaca», de recursos d’atenció
residencial temporal, orientat a la inclusió de les persones
en comunitat i a facilitar-los la vida independent, amb
atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Contribuir a la creació de l’Observatori del Telèfon i
analitzar la informació referent a la COVID-19 i el suïcidi
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Vincles per a la inclusió:
acompanyament a joves, dones i famílies en situació de
vulnerabilitat», orientat a promoure el desenvolupament
social i educatiu de nens, nenes i joves en situació de
vulnerabilitat i les seves famílies, així com la inclusió social
per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Altius
en acció. Lluita contra la crisi de la COVID-19», adreçat a
promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o persones en
risc d’exclusió, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral per a joves
amb discapacitat», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Fem
ocupació, fem medi ambient», adreçat a promoure
projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones
amb discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d’exclusió, amb atenció especial a les persones i col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa
del coronavirus
Desenvolupament del programa en intensificació de la
recerca en relacions internacionals, desenvolupament i
seguretat internacional
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Tinc IDP. No estic sol. Suport psicosocial per a
nens i nenes amb immunodeficiències primàries i les seves
famílies», adreçat a promocionar la vida independent,
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

100.000

FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

70.000

FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

70.000

FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

23.160

FUNDACIÓ CARLES BLANCH

200.000

FUNDACIÓ CASSIÀ JUST

60.000

FUNDACIÓ CASSIÀ JUST

180.000

FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI

61.700

FUNDACIÓ CATALANA PER A LA
RECERCA I LA INNOVACIÓ

65.000

FUNDACIÓ CIUTAT INVISIBLE

1.950.538

36.260

4.400.000

FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
RECERCA BIOMÈDICA

FUNDACIÓ COMTAL

FUNDACIÓ CONSERVATORI DEL
LICEU

20.000

FUNDACIÓ DEL CONVENT DE
SANTA CLARA

18.379

FUNDACIÓ EL LLINDAR

DESCRIPCIÓ
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria CaixaImpulse Validate 2020: Projecte
«Abordar el dolor neuropàtic amb agents duals de primera
classe»
Convocatòria CaixaImpulse Validate 2020: Projecte
«Apuntant a TREX2 com a teràpia innovadora basada en
queratinòcits per a la psoriasi»
Convocatòria CaixaImpulse Validate 2020: Projecte «Un
enfocament innovador per millorar l’eficàcia terapèutica de
les cèl·lules CAR»
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Activa’t», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Desenvolupament del programa «Impacte de la COVID-19»,
que té com a objectiu minimitzar l’impacte de la COVID-19 i
impulsar un model d’èxit en economia social i solidària
oferint oportunitats a persones amb fragilitats mentals
especials i amb risc d’exclusió social
Realització d’activitats de caràcter social i d’inserció
sociolaboral que l’entitat duu a terme per desenvolupar el
programa de producte saludable, artesà i solidari, orientat a
estimular hàbits de consum d’aliments saludables a l’abast
de totes les butxaques, amb el propòsit de mantenir i crear
llocs de treball per a persones amb fragilitats mentals
especials i amb risc d’exclusió social
Desenvolupament del programa «Acció socioeducativa en
temps d’emergència», creat per la pandèmia de COVID-19, i
que inclou programes d’oci inclusiu per donar suport a
l’atenció dels nens i nenes i joves amb necessitats
educatives especials
Promoure la realització d’activitats de la 25a edició de la
Setmana de la Ciència, orientada a fomentar les vocacions
científiques
Desenvolupament del projecte «Temporada alta», per
afavorir el desenvolupament de diverses activitats de
caràcter cultural i social
Promoure assajos clínics i recerca pròpia per desenvolupar
immunoteràpia, amb l’objectiu de consolidar noves
estratègies terapèutiques que contribueixin a oferir
productes innovadors en malalties que fins al moment no
tenen tractaments eficaços
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Escola
de segona oportunitat», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Impulsar la formació en estudis superiors de música i fer
possible l’accés a aquesta formació al màxim nombre
d’alumnes, i, en especial, afavorir l’accés als alumnes amb
recursos econòmics limitats, amb l’objectiu de promoure la
cultura musical a la societat
Projecte per donar suport a la gestió del magatzem
distribuïdor d’aliments de Manresa
Impulsar la realització de l’informe «El nou model d’escoles
de noves oportunitats: una peça clau del sistema educatiu
per garantir l’èxit escolar», l’objectiu del qual és analitzar
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

23.980

FUNDACIÓ EL MARESME

38.630

FUNDACIÓ ENGRUNES

35.980

FUNDACIÓ ES GARROVER

100.000

FUNDACIÓ ESADE

250.000

FUNDACIÓ ESTELA

300.000

FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL

23.990

FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL

50.000

FUNDACIÓ FORUM AMBIENTAL

200.000

FUNDACIÓ FUTBOL CLUB
BARCELONA

280.000

FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE
HOME

50.000

FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE
HOME

DESCRIPCIÓ
l’impacte del model d’escoles catalanes sobre les
oportunitats d’èxit educatiu dels joves
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Recuperant els oficis de sempre», adreçat a promoure
projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones
amb discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d’exclusió, amb atenció especial a les persones i col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa
del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Aparells de segona oportunitat», adreçat a promoure
projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones
amb discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d’exclusió, amb atenció especial a les persones i col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa
del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Processos d’inserció + digitals», adreçat a promoure
projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones
amb discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d’exclusió, amb atenció especial a les persones i col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa
del coronavirus
Desenvolupar i enfortir el Centre d’ESADE d’Economia
Global i Geopolítica per convertir-lo en un referent
internacional en l’estudi de la globalització econòmica i la
governança global
Projecte d’ampliació de la «Llar Residència», que té com a
finalitat proporcionar una alternativa a la llar pròpia per a
usuaris de més de 18 anys amb discapacitat intel·lectual i
facilitar un entorn adequat i adaptat a les seves necessitats,
i, d’aquesta manera afavorir la rehabilitació i la potenciació
del màxim grau d’autonomia personal i social
Projecte per a la remodelació de l’escola d’hostaleria D’INS i
la creació d’una cuina central de menjars per a
col·lectivitats, amb l’objectiu d’enfortir-ne la capacitat
productiva i formativa, així com augmentar-ne l’impacte
social i mediambiental
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Clic a
D’INS», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Promoure el desenvolupament del Laboratori Ecoinnovació,
orientat a crear solucions sostenibles que creïn beneficis
econòmics i avantatges competitius, mitjançant un conjunt
d’iniciatives per millorar l’adopció de l’ecoinnovació i
facilitar l’impacte positiu sobre el planeta, l’economia i la
societat
Desenvolupament de projectes socials orientats a fomentar
l’esportivitat i el joc net, amb la voluntat de sumar esforços
en la millora de la qualitat educativa de la pràctica esportiva
i contribuir a una comunitat més cívica i tolerant
Fomentar el programa «Nova reinserció», orientat a la
integració social de persones amb addiccions que estan en
l’última fase del tractament i que s’adapta al context de
crisi sanitària, social i econòmica actual
Adaptació de les instal·lacions del centre de Montgat a un
centre provisional d’acollida per a la situació d’emergència
de la COVID-19
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

24.000

FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE
HOME

19.410

FUNDACIÓ HOSPITAL SANT ANTONI
ABAT

699.135

FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI
VALL D’HEBRON – INSTITUT DE
RECERCA (VHIR)

21.520

FUNDACIÓ HUMANITÀRIA PEL
TERCER I QUART MÓN DR. TRUETA

50.000

FUNDACIÓ IBN BATTUTA

28.000

FUNDACIÓ ICTUS

27.020

FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE
L’ENVELLIMENT

70.000

1.500.000

305.100

100.000

100.000

100.000

20.000

FUNDACIÓ INSTITUT
D´INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES
BALEARS
FUNDACIÓ INSTITUT
D’INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA
SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL
FUNDACIÓ INSTITUT
D’INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA
SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL
FUNDACIÓ INSTITUT
D’INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA
SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL
FUNDACIÓ INSTITUT
D’INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA
SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL
FUNDACIÓ INSTITUT
D’INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA
SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL
FUNDACIÓ INSTITUT
D’INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA
SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Gènere», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Ajuda per a persones en risc d’exclusió social
(APRES)», de recursos d’atenció residencial temporal,
orientat a la inclusió de les persones en comunitat i a
facilitar-los la vida independent, amb atenció especial a les
persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
Projecte «Millora dels microambients immunitaris
específics dels teixits per a la cura del VIH», orientat a la
recerca biomèdica i adreçat a institucions de recerca
d’Espanya i Portugal
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Treballa, recicla i cuida’t», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Afavorir el desenvolupament de diverses activitats de
caràcter cultural i social de l’entitat, així com l’accés al món
laboral a col·lectius de persones en risc o situació d’exclusió
social
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Viure després d’un ictus», adreçat a promocionar
la vida independent, l’autonomia personal i el benestar de
la gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «REMI Voluntariat», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria CaixaImpulse Validate 2020: Projecte
«BioPAPER: biosensors per a prescripció personalitzada
d’antibiòtics a Urgències»
Promoure el desenvolupament del programa «CMCiB-3R»,
sobre medicina experimental aplicada a la recerca
biomèdica puntera
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Convocatòria CaixaImpulse Validate 2020: Projecte «RImAb,
un nou inhibidor del punt de control de macròfags per a la
immunoteràpia contra el càncer»
Convocatòria CaixaImpulse Validate 2020: Projecte
«Detecció d’errades estructurals en stents implantats
mitjançant tècniques no invasives de radiació de
microones»
Convocatòria CaixaImpulse Validate 2020: Projecte «Pedaç
retinià d’hidrogel per al tractament del despreniment de
retina»
Desenvolupament del projecte «Estudi de la prevenció de la
tuberculosi en cabrum mitjançant la ingesta oral del
suplement alimentari Nyaditum resae (NYADACAP)», que té
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(Euros)
IMPORT

1.350.000

70.000

305.100

998.903

98.450

10.070

100.000

170.000

180.000

35.650

6.000

50.000

40.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
com a objectiu estudiar la reacció del primer biòtic per
reduir el risc de desenvolupar tuberculosi activa
Desenvolupament del projecte «Generació de limfòcits T
FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA
memòria «STEM» modificats amb receptors quimèrics
DE HOSPITAL DE LA SANTA CREU I
antigen-específics (CAR) per immunoteràpia adoptiva en
SANT PAU
limfoma, leucèmia aguda i mieloma»
FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA
Convocatòria CaixaImpulse Validate 2020: Projecte
DE HOSPITAL DE LA SANTA CREU I
«FANCONINIB: un nou inhibidor de la reparació del dany de
SANT PAU
l’ADN per a la teràpia del càncer»
FUNDACIÓ INSTITUT
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
BELLVITGE
centres de recerca espanyols o portuguesos
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
FUNDACIÓ INSTITUT
Projecte «Eix succinate / SUCNR1: un objectiu innovador
D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE
per a les teràpies antiobesitat», orientat a la recerca
VIRGILI
biomèdica i adreçat a institucions de recerca d’Espanya i
Portugal
Convocatòria en Ciències Socials: Projecte «Echoes», que té
com a objectiu donar suport a projectes de recerca social
FUNDACIÓ INSTITUT
que destaquin per la seva excel·lència i que estiguin basats
D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE
en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un
VIRGILI
enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida
per comprendre amb deteniment els reptes socials que
s’han d’afrontar en el present i futur
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Tardes d’oci inclusiu», adreçat a promocionar la
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
FUNDACIÓ IRIS
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Desenvolupament del projecte «Centre Pont al Centre d’Alt
Rendiment» a Sant Cugat del Vallès, adreçat a ajudar les
FUNDACIÓ ISIDRE ESTEVE
persones en situació de vulnerabilitat a conèixer les seves
capacitats i potenciar-les per millorar-ne la salut i qualitat
de vida a través de l’esport i l’activitat física
Desenvolupament del projecte «La Rueda als barris 2020»,
orientat a afavorir el desenvolupament de diverses
FUNDACIÓ LA RODA
activitats de caràcter cultural i social en els territoris on s’ha
de treballar la cohesió, la convivència i la transformació
social
Desenvolupament del Servei d’Atenció a Domicili (SAD) a
pacients d’oncologia, que ofereix una atenció psicosocial
FUNDACIÓ LLIGA CATALANA AJUDA
immediata directament al domicili amb l’objectiu de
ONCOLÓGICA
millorar-ne el benestar, proporcionar-los una estratègia per
enfrontar la malaltia i millorar-ne la qualitat de vida
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«CODIS_3. Convivència, diversitat i enfortiment social a la
zona Nord Sabadell», adreçat a facilitar el
FUNDACIÓ MAIN
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Afavorir el desenvolupament de diverses activitats de
FUNDACIÓ MARIANAO-CASAL
caràcter cultural i social, així com accés al món laboral a
INFANTIL
col·lectius de persones en risc o situació d’exclusió social
FUNDACIÓ MEDITERRÀNIA, FIRA
Desenvolupament del projecte «La fira mediterrània de
D’ESPECTACLES D’ARREL
Manresa», que utilitza les arrels, la tradició i la cultura
TRADICIONAL
popular com a motor creatiu
Afavorir el programa d’atenció a les drogodependències en
el medi obert i derivació a la xarxa comunitària, orientat a
FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES
donar resposta a les necessitats de les persones que estan
en medi obert i tenen una situació de drogodependència,
així com aportar eines i recursos per a la millora i el
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(Euros)
IMPORT

21.410

100.000

20.000

400.000

27.000

ENTITAT

FUNDACIÓ NOVA FEINA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

FUNDACIÓ ORFEO CATALÀ

FUNDACIÓ ORFEÓ LLEIDATÀ

FUNDACIÓ PAU CASALS

FUNDACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT HUMÀ I
SOCIAL

250.000

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

292.300

FUNDACIÓ PREVENCIÓ I
TRACTAMENT D’AUTISME MAS
CASADEVALL

15.570

FUNDACIÓ PRIVADA ADIS

24.000

FUNDACIÓ PRIVADA APADIS-LES
FRANQUESES

50.000

FUNDACIÓ PRIVADA BANC DELS
ALIMENTS

24.000

FUNDACIÓ PRIVADA BENALLAR

24.000

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA
TUTELAR DE DISCAPACITATS
PSÍQUICS I PERSONES GRANS

DESCRIPCIÓ
tractament d’addiccions
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«ORIGAMI: orientació gamificada per a joves vulnerables»,
adreçat a promoure projectes d’inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció especial a
les persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Fomentar el cicle «Les escoles del Palau» de la temporada
2020-2021, orientat a potenciar les activitats culturals i
cicles musicals de l’entitat
Apropar la música a la ciutadania incidint en l’ús de la
música com a eina d’inclusió i cohesió en entorns
socialment desafavorits, així com treballar la creació de
nous públics
Desenvolupament de les activitats de caràcter cultural i
social pròpies de l’entitat en el desenvolupament del seu
objectiu fundacional
Desenvolupament del programa social «Lideratge juvenil»,
adreçat als col·lectius que ni estudien ni treballen i als
repetidors, amb la finalitat de donar eines a aquests joves i
permetre que tinguin una bona inserció laboral, educativa i
social
Desenvolupament del projecte «L’educació en l’oci: una
resposta inclusiva a una nova crisi», orientat a facilitar la
inclusió de nens i nenes i joves en situació de vulnerabilitat i
contribuir a millorar l’educació en l’oci a través de millores
en equipaments i formació de qualitat
Desenvolupament del programa «Care», d’atenció precoç
de l’autisme basat en la cerca i educació (0-4 anys), dins de
la cartera pública de serveis de la UnimTEA (Unitat
Multidisciplinària de Trastorns de l’Espectre de l’Autisme)
de l’Hospital Sant Joan de Déu
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Incorpora’m», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«EnCaixa’t», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Desenvolupament de la campanya solidària d’emergència
«Cap llar sense aliment», en benefici dels bancs d’aliments
provincials per pal·liar els efectes de la COVID-19 en les
persones més vulnerables
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Acompanyament, Acollida i Formació (AAF)», de
recursos d’atenció residencial temporal, orientat a la
inclusió de les persones en comunitat i a facilitar-los la vida
independent, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Informació i acollida», adreçat a promocionar la
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
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(Euros)
IMPORT

12.000

29.310

35.000

16.800

22.660

44.000

10.780

150.000
6.000.000

305.100

115.092

1.532.833

3.200.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
seu entorn familiar

Afavorir el desenvolupament de diverses activitats de
caràcter educatiu, amb motiu de la commemoració del
cinquè centenari del descobriment de l’estret de
Magallanes
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Jo també puc: feina amb suport per a persones
amb autisme i discapacitat intel·lectual associada», adreçat
FUNDACIÓ PRIVADA CONGOST
a promocionar la vida independent, l’autonomia personal i
AUTISME
el benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats
o amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
FUNDACIÓ PRIVADA COVA DE SANT Fomentar la creació d’un fons de beques per als cursos que
IGNASI MANRESA
fa l’entitat destinat a persones amb pocs recursos
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Coach,
de millora de l’ocupabilitat a través de la motivació per
continuar estudiant», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
FUNDACIÓ PRIVADA ÈXIT
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Camins», de recursos d’atenció residencial
temporal, orientat a la inclusió de les persones en
FUNDACIÓ PRIVADA GINAC
comunitat i a facilitar-los la vida independent, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Desenvolupament del projecte «Pisos d’acollida per a
malalts i els seus familiars desplaçats a Barcelona», amb
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITALITAT l’objectiu que puguin rebre l’atenció mèdica necessària i
posant a la seva disposició un allotjament temporal digne,
així com atenció i acompanyament durant la seva estada
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Oci inclusiu: beneficis per a la salut», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITALITAT
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
Activitats de caràcter econòmic i de recerca que l’entitat
D’ECONOMIA DE BARCELONA
duu a terme per desenvolupar el seu objecte fundacional
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
Afavorir el desenvolupament de la recerca mitjançant el
D’INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA
programa de recerca d’oncologia avançada VHIO – ”la
VALL D’HEBRON
Caixa”
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
D’INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
VALL D’HEBRON
centres de recerca espanyols o portuguesos
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
D’INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
VALL D’HEBRON
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Promoure la continuïtat de les tasques en compliment de
les seves finalitats, centrades en l’estudi de la infecció del
virus de la immunodeficiència humana (VIH), amb la
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
finalitat d’erradicar-lo, així com obtenir un millor
RECERCA SIDA-CAIXA
coneixement de l’aplicació de la pràctica clínica de l’ús de
fàrmacs actuals i el desenvolupament de noves teràpies als
portadors i malalts del VIH
FUNDACIÓ PRIVADA IS GLOBAL
Afavorir el desenvolupament de les diverses activitats en
BARCELONA
compliment del seu objecte fundacional
FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE
D’ESTUDIS INTERNACIONALS

128

(Euros)
IMPORT
400.000
305.100

115.092

50.000

125.000

21.000

24.000

21.000

28.000

24.000

14.860

24.000

ENTITAT
FUNDACIÓ PRIVADA IS GLOBAL
BARCELONA

DESCRIPCIÓ
Desenvolupament del projecte IPTI PLUS, adreçat a reduir la
malària en infants al nord de Moçambic i Sierra Leone
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
FUNDACIÓ PRIVADA IS GLOBAL
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
BARCELONA
centres de recerca espanyols o portuguesos
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
FUNDACIÓ PRIVADA IS GLOBAL
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
BARCELONA
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Convocatòria Global Health 2020: Projecte «Enfortiment del
monitoratge de la salut dels migrants al nord de l’Àfrica:
FUNDACIÓ PRIVADA IS GLOBAL
desenvolupament i implementació d’una eina innovadora
BARCELONA
de monitoratge de dades digitals per millorar els resultats
de salut», orientat a la recerca sobre la salut global i la
mobilitat
Segona fase de la reforma i condicionament de l’espai
FUNDACIÓ PRIVADA JONCS
multifuncional del pavelló del centre d’educació especial a
Sarrià de Ter
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social
2020:
Projecte
«Famílies
amb
igualtat
d’oportunitats», orientat a promoure el desenvolupament
FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA
social i educatiu de nens, nenes i joves en situació de
vulnerabilitat i les seves famílies, així com la inclusió social
per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Habitatges compartits. Cohabitatge per a
persones amb rendes baixes», adreçat a promocionar la
FUNDACIÓ PRIVADA LLARS
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
COMPARTIDES
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Endavant», adreçat a promoure projectes d’inserció
FUNDACIÓ PRIVADA MANS A LES
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
MANS
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Laura Vicuña. Atenció socioeducativa
FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA
integral», orientat a promoure el desenvolupament social i
AUXILIADORA
educatiu de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat
i les seves famílies, així com la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Kausay», adreçat a promoure projectes d’inserció
FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
AUXILIADORA
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Pedagogia de la convivència en societats amb diversitat
FUNDACIÓ PRIVADA MIGRA
cultural i religiosa. Espai interreligiós», adreçat a facilitar el
STUDIUM
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Amb veu pròpia. Per a l’autodeterminació de les
FUNDACIÓ PRIVADA PER A
persones amb discapacitat», adreçat a promocionar la vida
DISMINUÏTS PSÍQUICS DE LA
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
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(Euros)
IMPORT

24.000

70.000

54.000

421.055

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «SOS
Mentoring», adreçat a promoure projectes d’inserció
FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
PROMOCIÓ DE L’AUTOOCUPACIÓ
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
DE CATALUNYA
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria CaixaImpulse Validate 2020: Projecte «Un
FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL
cribratge sistemàtic de la disfàgia orofaríngea en hospitals
CONSORCI SANITARI DEL MARESME utilitzant intel·ligència artificial: com millorar el diagnòstic
amb gestió de riscos»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Alella, poble cuidador: implementació d’una
xarxa comunitària compassiva per a la millora del benestar
de les persones en situació de cronicitat, d’atenció
FUNDACIÓ PRIVADA SANT
pal·liativa, així com els seus familiars», adreçat a
FRANCESC D’ASSÍS
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
FUNDACIÓ PRIVADA SHE

27.950

FUNDACIÓ PRIVADA SUMMAE

19.920

FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS
GUINARDÓ

10.000

FUNDACIÓ PRIVADA TERESA
GALLIFA

167.508

FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE

22.500

FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE

99.850

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT
RAMON LLULL

Fomentar projectes de recerca en malalties cardiovasculars
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Cangurs especialitzats», adreçat a promocionar la
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Som grans!», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Camí cap a la vida independent: una llar per a
famílies monomarentals en situació de vulnerabilitat», de
recursos d’atenció residencial temporal, orientat a la
inclusió de les persones en comunitat i a facilitar-los la vida
independent, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Fomentar el projecte pilot d’inserció sociolaboral al voltant
de la reutilització de material informàtic i reciclatge de
peces i components informàtics, que té com a objectiu
poder crear llocs de treball per a les joves en risc d’exclusió
social
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Inserrallers», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria en Ciències Socials: Projecte «PrevDsic,
prevenció de la discriminació, l’exclusió social i les actituds
d’extrema dreta a Espanya: el paper de l’amenaça
d’identitat i el contacte social», que té com a objectiu donar
suport a projectes de recerca social que destaquin per la
seva excel·lència i que estiguin basats en dades
quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament
original i innovador, informació robusta i sòlida per
comprendre amb deteniment els reptes socials que s’han
d’afrontar en el present i futur
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

51.700

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT
RAMON LLULL

36.000

FUNDACIÓ PRIVADA VIARANY

50.000

FUNDACIÓ PRO PRODISMINUTS
PSÍQUICS FINESTRELLES

24.000

FUNDACIÓ PROJECTE AURA
BARCELONA

10.000

FUNDACIÓ PRUDENCI BERTRANA

21.000

FUNDACIÓ ROSES CONTRA EL
CÀNCER

23.760

FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT

23.490

FUNDACIÓ SALUT PLUS

24.000

FUNDACIÓ SILOÉ

12.000

FUNDACIÓ STEP BY STEP

450.000

FUNDACIÓ TALLER DE MÚSICS

DESCRIPCIÓ
Convocatòria en Ciències Socials: Projecte «eWork», que té
com a objectiu donar suport a projectes de recerca social
que destaquin per la seva excel·lència i que estiguin basats
en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un
enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida
per comprendre amb deteniment els reptes socials que
s’han d’afrontar en el present i futur
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Construint plegats una segona oportunitat. Espais de
formació i participació per a la inserció social», adreçat a
promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o persones en
risc d’exclusió, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Reduir l’impacte de la COVID-19 en el pressupost general
de l’entitat, orientada a millorar la qualitat de la vida de les
persones amb discapacitat intel·lectual, amb atenció
centrada en la persona, compromís, dedicació, respecte i
proximitat
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «AURA
Inclusió 2020», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Realització dels Premis Literaris de Girona 2020, orientats a
afavorir el desenvolupament d’activitats de caràcter
cultural i social
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Atenció psicosocial a les persones malaltes de
càncer i les seves famílies», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «L’H.
Elecció Jove», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Intervenció comunitària per fomentar
l’autonomia, la salut mental i la qualitat de vida en
persones amb malalties cròniques i avançades», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Atenció integral allotjament a Jaipur», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Suport al 4t Torneig Internacional de tennis en cadira de
rodes «Tram Barcelona Open»
Promoure la formació musical i la divulgació de la cultura
musical, fomentar la creació, recerca i innovació artística i
facilitar la professionalització dels músics joves i la tasca
dels músics professionals
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(Euros)
IMPORT

10.800

ENTITAT

FUNDACIÓ TOT RAVAL

120.000

FUNDACIÓ ULLS DEL MÓN

36.000

FUNDACIÓ VERGE BLANCA

27.690

FUNDACIÓ VICKI BERNADET

4.700

FUNDACIÓ VICTORIA DE LOS
ÁNGELES

24.000

FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC

12.730

FUNDACIÓN «MADRE DE LA
ESPERANZA DE TALAVERA DE LA
REINA»

15.150

FUNDACIÓN ACAVALL

28.000

FUNDACIÓN ACORDE

42.000

FUNDACIÓN ACUARELA DE
BARRIOS

92.506

FUNDACIÓN ADSIS

24.000

FUNDACIÓN ADSIS

DESCRIPCIÓ
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Xarxa
laboral del Raval», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Desenvolupament del projecte «Millora de la prevenció i
tractament de la pèrdua de visió evitable», orientat a
contribuir a millorar l’estat de salut de la població de la
regió de Mopti (Mali)
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Activijocs de 3 a 12 anys», adreçat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Atenció psicològica, social i jurídica a
víctimes d’abús sexual infantil en situació d’exclusió social»,
orientat a promoure el desenvolupament social i educatiu
de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les
seves famílies, així com la inclusió social per a persones en
risc de pobresa i exclusió
Desenvolupament del projecte «Impuls al talent jove»,
adreçat a donar suport a les noves generacions de cantants
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Nou
centre de treball (nau)», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Empreses Amigues», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «#NoSocInvisible», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Tractament psicosocial específic per al trastorn
de personalitat: fase III Acord», adreçat a promocionar la
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Rumb aquarel·la 2020», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Desenvolupament del projecte «Aluesa: prevenció de riscos
TIC i tecnoadiccions a les Canàries», que té com a objectiu
la prevenció precoç d’addiccions al joc
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «3T:
Talent, Tecnologia i Territori», adreçat a promoure
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

18.450

FUNDACIÓN ADSIS

23.970

FUNDACIÓN ADUNARE

20.160

FUNDACIÓN AINDACE, AYUDA A LA
INVESTIGACIÓN DEL DAÑO
CEREBRAL

24.000

FUNDACIÓN ALBADA – PROYECTO
HOMBRE

29.370

FUNDACIÓN ALBOAN

18.000

FUNDACIÓN ALCÁNDARA

32.800

FUNDACIÓN ALDABA

60.000

FUNDACIÓN ALJARAQUE

10.000

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS

32.000

FUNDACIÓN AMIGÓ

DESCRIPCIÓ
projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones
amb discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d’exclusió, amb atenció especial a les persones i col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa
del coronavirus
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «ADSIS cuina i
viu», orientat a impulsar iniciatives a les Canàries adreçades
especialment a persones en situació de vulnerabilitat social
i que té com a objectiu millorar-ne la qualitat de vida i
fomentar la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Promoció de la cohesió i la convivència intercultural des
de la intervenció social», adreçat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Suport psicosocial i integració en l’entorn de
persones amb dany cerebral i les seves famílies», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Programa DOnes SAludables «MUSA»: promoció de
l’autoatenció i prevenció de les addiccions de la dona
rural», orientat a impulsar projectes al medi rural adaptats
a les característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d’exclusió de les persones a l’àrea territorial
on es duen a terme
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Més enllà de les fronteres:
sensibilitzant sobre la realitat de les persones refugiades»,
orientat a impulsar l’educació per a una ciutadania global
als centres d’ensenyament navarresos i remarcar valors
com la interculturalitat, l’acollida de migrants i refugiats o la
defensa dels seus drets
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Laborando», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Ao Seu Lado», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «El
nostre repte, la teva ocupació», adreçat a promoure
projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones
amb discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d’exclusió, amb atenció especial a les persones i col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa
del coronavirus
Fomentar la realització de debats, estudis i projectes
relacionats amb la funció social de l’entitat
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Acompanyament a l’emancipació (PAE) Madrid»,
de recursos d’atenció residencial temporal, orientat a la
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

24.500

FUNDACIÓN AMIGÓ

21.000

FUNDACIÓN AMIGÓ

21.000

FUNDACIÓN AMIGÓ

21.000

FUNDACIÓN AMIGÓ

20.000

FUNDACIÓN AMIGOS DE RIMKIETA

24.000

FUNDACIÓN APASCOVI

21.116

FUNDACIÓN APIP-ACAM

24.000

FUNDACIÓN APROCOR

16.200

FUNDACIÓN ARAGONESA DE
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

9.870

FUNDACIÓN ARQUITECTURA Y
SOCIEDAD

50.000

FUNDACIÓN ASPACE NAVARRA
PARA EL EMPLEO

DESCRIPCIÓ
inclusió de les persones en comunitat i a facilitar-los la vida
independent, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Convivint
Cantàbria»,
adreçat
a
facilitar
el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Convivint Castelló», adreçat a facilitar el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social de les persones en
situació de vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Convivint Euskadi», adreçat a facilitar el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social de les persones en
situació de vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Convivint Pontevedra», adreçat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Desenvolupament del projecte «La Maternelle», amb
l’objectiu d’atendre les famílies més necessitades de
Rimkieta (Burkina Faso) i oferir formació preescolar i
primària per als seus fills i filles
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Obrint
portes. Avança», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Desenvolupament del projecte «Treballs en benefici de la
comunitat grupal d’exclusió especial», orientat a minimitzar
els estereotips respecte a la delinqüència, fer visible el
compliment efectiu de les penes imposades i fer tasques de
suport socioeducatiu
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Servei de suports personalitzats per a la vida
independent (SApVI)», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Adquirint capacitats per a l’autonomia personal»,
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Taller: El planeta que volem»,
orientat a enfortir el teixit social navarrès impulsant-ne el
creixement, la innovació, l’eficiència i la productivitat en
benefici del desenvolupament social i econòmic de la
Comunitat Foral de Navarra
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Innovant al Pirineu navarrès:
Formatgeria Roncesvalles, un projecte inclusiu i
sostenible», orientat a enfortir el teixit social navarrès
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

17.940

FUNDACIÓN ATARETACO

100.000

FUNDACIÓN ATRESMEDIA

23.780

FUNDACIÓN AUXILIA

23.890

FUNDACIÓN AVIVA

305.100

FUNDACIÓN AZTI

27.110

FUNDACIÓN BALIA

250.000

FUNDACIÓN BALUARTE

944.581

FUNDACIÓN BANCARIA CAJA
NAVARRA

930.000

FUNDACIÓN BANCARIA CAJA
NAVARRA

250.000

FUNDACIÓN BANCARIA CAJA
NAVARRA

137.000

FUNDACIÓN BANCARIA CAJA
NAVARRA

19.380

FUNDACIÓN BENÉFICA SAN
MARTÍN DE PORRES

DESCRIPCIÓ
impulsant-ne el creixement, la innovació, l’eficiència i la
productivitat en benefici del desenvolupament social i
econòmic de la Comunitat Foral de Navarra
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Sembrant oportunitats II», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Realització dels premis «Grans Iniciatives», adreçats a
impulsar la qualitat educativa mitjançant la difusió i el
reconeixement d’iniciatives innovadores i de gran impacte i
que duen a terme professors o centres educatius
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Atenció sociosanitària integral per a la millora de
la qualitat de vida en persones amb discapacitat», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Deixa’m intentar-ho, deixa’m gaudir-ho:
promoció de l’autonomia personal», adreçat a promocionar
la vida independent, l’autonomia personal i el benestar de
la gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Centre Balia: suport social i educatiu
per a menors en risc d’exclusió social», orientat a promoure
el desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Desenvolupament d’activitats de programació cultural
pròpia de l’Auditori Baluarte
El programa «Innova Cultural» dona suport a projectes
innovadors de producció o difusió artística i cultural amb
impacte social. Entre els seus objectius hi ha l’enfortiment
del sector cultural navarrès, prestant especial atenció a les
persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat, així com
l’accés i la divulgació de la cultura a tots els públics
Convocatòria «Navarra Solidària 2020», adreçada als
col·lectius més afectats per la crisi de la COVID-19 a la
Comunitat Foral de Navarra
Desenvolupament dels projectes educatius «Escoles
d’estrelles» i «Pla de divulgació científica 2020», sobre el
progrés de la tecnologia
Desenvolupament de programes d’atenció a gent gran,
orientats al seu benestar per millorar-ne l’autonomia, les
relacions socials i per detectar i prevenir la soledat i
l’aïllament, aguditzats el 2020 com a conseqüència de la
pandèmia de COVID-19
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«APPlica TIC», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

550.000

FUNDACIÓN CAJA CANARIAS

400.000

FUNDACIÓN CAJA CANARIAS

59.800

FUNDACIÓN CAJA CANARIAS

3.594.000

FUNDACIÓN CAJA CANARIAS

13.319

FUNDACIÓN CAJASOL

18.000

FUNDACIÓN CANARIA EL BUEN
SAMARITANO

16.970

FUNDACIÓN CANARIA FLORA
ACOGE

31.790

FUNDACIÓN CANARIA OLIVER
MAYOR CONTRA LA FIBROSIS
QUÍSTICA

24.000

FUNDACIÓN CANARIA PARA LAS
PERSONAS CON SORDERA Y SUS
FAMILIAS

24.610

FUNDACIÓN CARMEN PARDO
VALCARCE

10.000

FUNDACIÓN CATTELL PSICÓLOGOS

DESCRIPCIÓ
Convocatòria d’Ajudes a Projectes de Recerca 2020, que té
com a objectiu finançar la realització de projectes que
ajudin a millorar i desenvolupar l’educació de qualitat i les
oportunitats d’aprenentatge permanent a les Illes Canàries
en contextos d’educació formal i no formal
Realització de la tercera edició del «Festival les Canàries
Arts Escèniques (CAE) 2020», celebrat a les Illes Canàries i
que té com a objectiu consolidar aquest festival per situarlo en el panorama dels arts escèniques a l’àmbit nacional i
internacional
Producció i execució del projecte «Les Canàries enCanta»
en format digital, amb l’enregistrament d’un espectacle
pedagògic per a escolars i amb música pròpia de les illes
Canàries
Fomentar projectes que comprenguin l’àrea social,
científica i cultural, orientats a contribuir al
desenvolupament de la comunitat
Desenvolupament del projecte «Suport educatiu a escolars
de primària sense recursos per la crisi sanitària de la COVID19 a Cadis», que té com a objectiu dotar amb material els
menors gaditans que cursen educació primària i estan en
situació d’exclusió perquè puguin continuar obtenint
coneixements de manera autònoma des de casa
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Dones d’Añaza Emprenedores
(MAE)», orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat
i les seves famílies, així com la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Llar d’acollida
Flora Guadalupe Toledo», orientat a dur a terme una
intervenció multidisciplinària i íntegra de tasques
d’assistència, acollida i promoció de persones sense sostre,
amb carències greus o en situacions complicades
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Servei de
fisioteràpia respiratòria: atenció sociosanitària domiciliària
per a persones amb Fibrosi Quística i altres patologies
respiratòries de les Canàries», orientat a impulsar iniciatives
a les Canàries adreçades especialment a persones en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar-ne la qualitat de vida i fomentar la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Tagoror
Seguiment», orientat a impulsar iniciatives a les Canàries
adreçades especialment a persones en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar-ne la
qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Unitat d’Atenció a Víctimes amb Discapacitat
Intel·lectual (UAVDI)», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Tallers “Soycomotuâ” de formació inclusiva,
participació social, creativitat i salut mental», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
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(Euros)
IMPORT

24.000

50.000

50.000

995.251

54.000

20.000

34.770

28.000

28.000

24.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Un
curs d’oportunitats», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
FUNDACIÓN CAUCE
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
FUNDACIÓN CENTRO ACADÉMICO
Dotació de cinc beques de formació de seminaristes i
ROMANO
sacerdots de països en vies de desenvolupament
Desenvolupament del projecte «Uholdeak» per a la difusió
FUNDACIÓN CENTRO DE ARTE
de l’art contemporani, orientat a potenciar els artistes
CONTEMPORÁNEO DE HUARTE
locals, visibilitzar els processos artístics i apropar-se a la
població situada a la perifèria dels circuits convencionals
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
FUNDACIÓN CENTRO DE
Projecte «Descobriment de nous candidats a fàrmacs
EXCELENCIA EN INVESTIGACIÓN DE
antiparàsits i modes d’acció innovadors», orientat a la
MEDICAMENTOS INNOVADORES EN
recerca biomèdica i adreçat a institucions de recerca
ANDALUCIA (FUNDACIÓN MEDINA)
d’Espanya i Portugal
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Lluita contra la pobresa infantil i atenció a la diversitat
cultural en el context de la crisi de la COVID-19», adreçat a
FUNDACIÓN CENTRO TIERRA DE
facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió
TODOS
social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Desenvolupament del projecte «Serveis i recursos bàsics»,
orientat a mantenir una infraestructura de recursos
humans i materials capaç de garantir una sèrie d’activitats
adreçades a col·lectius d’immigrants, nens i nenes i joves,
FUNDACIÓN CENTRO TIERRA DE
persones amb carències en noves tecnologies i persones
TODOS
que demanden informació o formació, per tal d’atendre’n
les demandes bàsiques, que els permetin anar augmentant
les seves habilitats i competències per a una millora en la
seva integració social, cultural i laboral
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Pedanies Sud», orientat a impulsar projectes al medi rural
adaptats a les característiques territorials i necessitats
FUNDACIÓN CEPAIM
socials per millorar les condicions de vida, generar
oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les persones a
l’àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Activa’t: programa d’ocupabilitat per a joves de San
Marcelino», adreçat a promoure projectes d’inserció
FUNDACIÓN CEPAIM
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Llar Malala: acollida residencial per a famílies
monomarentals en situació de vulnerabilitat social», de
recursos d’atenció residencial temporal, orientat a la
FUNDACIÓN CEPAIM
inclusió de les persones en comunitat i a facilitar-los la vida
independent, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Maíz de Teja», orientat a impulsar projectes al medi rural
adaptats a les característiques territorials i necessitats
FUNDACIÓN CEPAIM
socials per millorar les condicions de vida, generar
oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les persones a
l’àrea territorial on es duen a terme
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

24.000

FUNDACIÓN CEPAIM

24.000

FUNDACIÓN CEPAIM

24.000

FUNDACIÓN CEPAIM

30.000

FUNDACIÓN CODESPA

150.000

FUNDACIÓN COLEGIOS DEL
MUNDO UNIDOS

23.500

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA

23.410

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA

135.000

FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ

36.000

FUNDACIÓN DAÑO CEREBRAL
ATENEO CASTELLÓN

22.780

FUNDACIÓN DE ATENCIÓN A
ADICCIONES DE TUDELA Y RIBERA

498.300

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN
DEL CÁNCER

DESCRIPCIÓ
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«El col·le que volem», orientat a impulsar projectes al medi
rural adaptats a les característiques territorials i necessitats
socials per millorar les condicions de vida, generar
oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les persones a
l’àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Obrint
camins IV. Estratègies per a la integració sociolaboral»,
adreçat a promoure projectes d’inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció especial a
les persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Babel, iniciativa comunitària per a la convivència i
participació al barri del Carmen (Bolaños de Calatrava) III»,
adreçat a facilitar el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Desenvolupar activitats de l’Observatori Codespa per donar
suport al compliment d’objectius socials contra la pobresa
Concessió de tres beques de dos anys de durada cadascuna
(bienni 2020-2022) per a tres estudiants espanyols, amb
l’objectiu de promoure l’entesa internacional, en un dels
Col·legis del Món Unit
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Debantante: programa integral per a la inclusió de
persones sense sostre», adreçat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Reactiva’t: acompanyament integral per a la incorporació
sociolaboral», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Fomentar la participació en plataformes i campanyes,
cursos, seminaris, congressos, debats i fòrums, per
consolidar institucionalment la docència, la recerca i la
difusió d’una cultura de pau
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Promoció de l’autonomia personal en la
readaptació a l’entorn normalitzat de persones amb Dany
Cerebral Adquirit i les seves famílies: vida independent»,
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Aplicació mòbil d’acompanyament
terapèutic per a la prevenció de caigudes i recaigudes en
conductes addictives», orientat a enfortir el teixit social
navarrès impulsant-ne el creixement, la innovació,
l’eficiència i la productivitat en benefici del
desenvolupament social i econòmic de la Comunitat Foral
de Navarra
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
Projecte «Un nou paradigma funcional per a les mutacions
del gen RHOA en el limfoma de cèl·lules T perifèriques:
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

500.000

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN
HM HOSPITALES

200.000

FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE
LA SIDERURGIA INTEGRAL

125.000

FUNDACIÓN DEL CONSEJO
GENERAL DE LA ABOGACÍA
ESPAÑOLA

97.465

414.000

305.100

299.200

250.000

FUNDACIÓN DEL MUSEO
GUGGENHEIM BILBAO
FUNDACIÓN DEL REAL MADRID
FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
ESTATAL CENTRO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS
CARLOS III
FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
ESTATAL CENTRO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS
CARLOS III
FUNDACIÓN DEL TEATRO LÍRICO

24.000

FUNDACIÓN DIAGRAMAINTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

18.540

FUNDACIÓN DIAGRAMAINTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

13.180

FUNDACIÓN DOCTOR BARAJAS
PARA LA INVESTIGACIÓN

53.700

FUNDACIÓN ECCA

40.000

FUNDACIÓN ECCA

33.910

FUNDACIÓN ECCA

DESCRIPCIÓ
implicacions clíniques i funcionals», orientat a la recerca
biomèdica i adreçat a institucions de recerca d’Espanya i
Portugal
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
Projecte «Una patogènia cortical de la malaltia de
Parkinson», orientat a la recerca biomèdica i adreçat a
institucions de recerca d’Espanya i Portugal
Suport a les accions d’orientació laboral, acompanyament
en els processos de formació, prospecció empresarial,
intermediació i inserció laboral, així com promocionar un
centre de formació dual entre els col·lectius preferents
d’atenció del qual hi hagi persones en situació de
vulnerabilitat
Afavorir l’ampliació i el desenvolupament del programa de
protecció i repatriació de presos espanyols a l’estranger
Fomentar la cultura i promoure la participació d’empreses i
entitats rellevants en les activitats del Museu Guggenheim
de Bilbao
Desenvolupament del programa de les escoles
socioesportives per fomentar la pràctica saludable de
l’esport i millorar la qualitat de vida de les persones
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Convocatòria CaixaImpulse Express COVID-19 2020:
Projecte «Prova diagnòstica simple i ràpida de SARS-CoV-2
mitjançant amplificació de polimerasa phi29»
Desenvolupament del projecte «My Opera Player», una
nova plataforma digital amb una variada videoteca amb
produccions d’èxit internacional per a tots els públics
(òpera, dansa, concerts i espectacles)
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Llar d’autonomia
per a joves extutelats», orientat a impulsar iniciatives a les
Canàries adreçades especialment a persones en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar-ne la
qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Historias de Nuevo Azahar», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Audeo», orientat
a millorar l’audició i les condicions de comunicació de
persones amb discapacitat auditiva, amb la finalitat
d’augmentar-ne el benestar i la integració
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Connecta-Futur», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Projecte «Ajudes per a la formació de les persones
adultes», programa de beques per a la formació bàsica i
educació secundària de persones adultes a les Canàries
amb recursos econòmics escassos
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Reprèn: per a la inclusió social i laboral de joves», adreçat
a promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

30.950

FUNDACIÓN EDES EDUCACIÓN
ESPECIAL

27.930

FUNDACIÓN ELCHE ACOGE DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

27.850

FUNDACIÓN ELPUENTE

24.000

FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS

23.190

FUNDACIÓN EMPLEA

1.000.000

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y
ALEGRIA

20.000

FUNDACIÓN ESPLAI CIUDADANÍA
COMPROMETIDA

36.000

FUNDACIÓN FADE

24.000

FUNDACIÓN FAMILIA SOCIEDAD Y
EDUCACIÓN

56.780

FUNDACIÓN FELIPE LECEA

DESCRIPCIÓ
joves, persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d’exclusió, amb atenció especial a les
persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Autonomia i inclusió: donant suport a la qualitat
de vida a la comunitat i transformant les relacions», adreçat
a promocionar la vida independent, l’autonomia personal i
el benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats
o amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Atenció psicosocial i empoderament
personal», orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat
i les seves famílies, així com la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Connectats. Tecnologia contra la soledat»,
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Habitatge de suport a la reinserció “Bataneros”»,
de recursos d’atenció residencial temporal, orientat a la
inclusió de les persones en comunitat i a facilitar-los la vida
independent, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Autoinclusió Alacant», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Projecte «Work 4 Progress Perú», per promoure l’ocupació
mitjançant processos innovadors en comunitats vulnerables
del Perú
Desenvolupament del projecte «Estudi i generació de
pensament: la bretxa digital, un factor de desigualtat.
Diagnòstic i propostes», orientat a estudiar la bretxa digital
arran de la pandèmia de COVID-19
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «SECUNDA, sempre acompanyat: acompanyament
a persones grans, malalts o dependents a través del
voluntariat», adreçat a promocionar la vida independent,
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«You Go Girl, ecosistemes d’aprenentatge per a joves»,
adreçat a facilitar el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Programa pilot de detecció precoç i
intervenció sobre la síndrome de fragilitat», orientat a
enfortir el teixit social navarrès impulsant-ne el creixement,
140

(Euros)
IMPORT

160.000

ENTITAT

FUNDACIÓN FYDE

25.000

FUNDACIÓN GALA SALVADOR DALÍ

22.810

FUNDACIÓN GIL GAYARRE

30.000

FUNDACIÓN GIZAKIA HERRITAR

24.000

FUNDACIÓN GIZAKIA HERRITAR

24.000

FUNDACIÓN GOODJOB

55.000

FUNDACIÓN GOTA DE LECHE

1.104.000

36.000

FUNDACIÓN GUARDIA CIVIL

FUNDACIÓN HOSPITITALIA DE LA
ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA

115.092

FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA

23.700

FUNDACIÓN INICIATIVA SOLIDARIA
ÁNGEL TOMÁS

DESCRIPCIÓ
la innovació, l’eficiència i la productivitat en benefici del
desenvolupament social i econòmic de la Comunitat Foral
de Navarra
Desenvolupament del projecte «Fòrum Nova Economia
Nova Empresa», en què els professionals que lideren les
organitzacions del país poden compartir els seus
coneixements, experiències i reflexions, així com cercar
estratègies davant dels desafiaments als quals s’enfronten,
en un entorn econòmic i empresarial de canvi accelerat,
marcat, a més, per la crisi sanitària
Desenvolupament d’activitats de caràcter cultural i social a
Púbol (Girona), així com promocionar, fomentar, divulgar,
protegir i defensar l’obra artística, cultural i intel·lectual del
pintor Salvador Dalí
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Acompanyant al final de la vida», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Prevenir les situacions d’exclusió social en la infància i
millorar les condicions de vida de les persones en situació
de vulnerabilitat social, amb l’objectiu d’aconseguir una
societat més inclusiva a través del treball comunitari,
l’economia social i solidària, la participació de les mateixes
persones usuàries, la promoció dels drets humans i la
consecució de la justícia social per a tots els éssers humans
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Menjador solidari París 365»,
orientat a promoure el desenvolupament social i educatiu
de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les
seves famílies, així com la inclusió social per a persones en
risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Programa #include d’ocupabilitat per a persones amb
discapacitat en ciberseguretat», adreçat a promoure
projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones
amb discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d’exclusió, amb atenció especial a les persones i col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa
del coronavirus
Desenvolupament del projecte d’atenció social i sanitària
per a nens i nenes de l’Andalusia Occidental (Cadis, Huelva i
Sevilla) en situació d’exclusió, amb l’aportació de fórmules
làcties en garantia de la salut alimentària de la infantesa
Organització i realització de diverses activitats de caràcter
cultural i social que l’entitat duu a terme per desenvolupar
el seu objecte fundacional, així com la realització de cursos,
seminaris i activitats de sensibilització social
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Atenció a les necessitats bàsiques de
persones en situació de pobresa cap a la seva inclusió
social», orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat
i les seves famílies, així com la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Som
Part: inserció sociolaboral per a persones en risc d’exclusió
social», adreçat a promoure projectes d’inserció
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

28.000

FUNDACIÓN INICIATIVAS
SOLIDARIAS

30.000

FUNDACIÓN INSTITUTO HERMES
PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA
CIUDADANIA

36.000

FUNDACIÓN INTEGRA

31.500

FUNDACIÓN INTERED

24.000

FUNDACIÓN INTERMEDIA

30.800

FUNDACIÓN INTRAS

70.000

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN
MÉDICA APLICADA

70.000

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN
MÉDICA APLICADA

12.050

FUNDACIÓN IPES ELKARTEA

75.000

FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ

23.400

FUNDACIÓN ITAKA – ESCOLAPIOS

DESCRIPCIÓ
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Suport per a llars per a persones vulnerables», de
recursos d’atenció residencial temporal, orientat a la
inclusió de les persones en comunitat i a facilitar-los la vida
independent, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Afavorir el desenvolupament de les diverses activitats en el
desenvolupament del seu objecte fundacional, així com un
think tank per promoure el dret de les persones en l’àmbit
digital
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Impacta», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Teixint vincles entre cultures», adreçat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Llança’t: inserció sociolaboral per a joves», adreçat a
promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o persones en
risc d’exclusió, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Tu també pots», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria CaixaImpulse Validate 2020: Projecte
«Ribointerruptors en U1 snRNP per a la regulació de
l’expressió terapèutica»
Convocatòria CaixaImpulse Validate 2020: Projecte
«PLA2G4E: un nou objectiu per al tractament de la
demència»
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Escola de feminismes en línia»,
orientat a enfortir el teixit social navarrès impulsant-ne el
creixement, la innovació, l’eficiència i la productivitat en
benefici del desenvolupament social i econòmic de la
Comunitat Foral de Navarra
Implantació d’una càtedra acadèmica de l’instrument de
trompa a l’Escola Superior de Música Reina Sofía durant el
curs escolar 2019-2020
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Accions per a la millora de l’ocupabilitat», adreçat a
promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o persones en
risc d’exclusió, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

35.710

FUNDACIÓN JÓVENES Y
DESARROLLO

27.790

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI

24.000

FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN

100.000

FUNDACIÓN KOINE-AEQUALITAS

33.000

FUNDACIÓN KOINE-AEQUALITAS

21.100

FUNDACIÓN LA LABORAL. CENTRO
DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL

35.990

FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN ANDALUCÍA

32.000

FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN ANDALUCÍA

31.810

FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN ANDALUCÍA

28.000

FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN ANDALUCÍA

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Joglant històries interculturals. Proposta de narracions
comunitàries intergeneracionals», adreçat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Viu: aplicació de les noves tecnologies per al
suport a la vida independent de les persones amb
discapacitat intel·lectual», de recursos d’atenció residencial
temporal, orientat a la inclusió de les persones en
comunitat i a facilitar-los la vida independent, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Inclusió sociolaboral per a persones en situació de
vulnerabilitat social», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Acompanyant-T: del trànsit a la vida
adulta per a persones joves en risc d’exclusió», orientat a
afavorir l’autonomia d’aquest col·lectiu, amb el lloguer
d’habitatges i la contractació de personal especialitzat per
acompanyar-los
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Dones
polimantenidores: inclusió sociolaboral no estereotipada de
dones en situació de vulnerabilitat social», adreçat a
promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o persones en
risc d’exclusió, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Art for Change 2020: Projecte «Cap a una
ciutadania agropolitana», per a la utilització de l’art i la
cultura com a instrument d’intervenció social
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Construeix el teu futur», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«ConstruyendoT_Castilla-La Mancha», adreçat a promoure
projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones
amb discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d’exclusió, amb atenció especial a les persones i col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa
del coronavirus
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Construeix el teu
futur: Las Palmas», que té com a objectiu millorar
l’ocupabilitat i afavorir la incorporació dels joves al mercat
laboral de la construcció
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«ConstruyendoT_Navarra», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

24.000

FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN ANDALUCÍA

24.000

FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN ANDALUCÍA

5.000

FUNDACIÓN LARES

20.000

FUNDACIÓN LEALTAD

54.000

FUNDACIÓN LESMES

60.000

FUNDACIÓN LESTONNACMONTAIGNE

24.000

FUNDACIÓN LOS CARRILES DEL
MÁRMOL Y ALMANZORA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

27.930

FUNDACIÓN MARCELINO
CHAMPAGNAT

23.010

FUNDACIÓN MARCELINO
CHAMPAGNAT

106.230

FUNDACIÓN MARIA JOSÉ JOVÉ

DESCRIPCIÓ
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«ConstruyendoT_Galicia», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«ConstruyendoT_Aragón», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Afavorir el desenvolupament de la XVII Convenció virtual
Lares, sobre la situació de la COVID-19 a les residències de
gent gran
Fomentar la transparència i les bones pràctiques entre les
entitats no lucratives mitjançant actuacions de formació,
acompanyament i acreditació
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Lesmes – Extutelates automoció», adreçat a promoure
projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones
amb discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d’exclusió, amb atenció especial a les persones i col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa
del coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Socioeducatiu Lestonnac», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Dissenys múltiples», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Enfortint vincles», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Escola
Segona Oportunitat – Torrent», adreçat a promoure
projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones
amb discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d’exclusió, amb atenció especial a les persones i col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa
del coronavirus
Desenvolupament dels programes «Esforça Estiu 2020» i
«Esforça Hivern 2020-2021», orientats a millorar la qualitat
de vida de les persones amb diversitat funcional i els
objectius del qual són millorar-ne l’autonomia personal,
generar hàbits saludables, facilitar-ne la integració social,
afavorir l’oci saludable i facilitar-ne el desenvolupament de
l’autoestima
144

(Euros)
IMPORT

ENTITAT

31.060

FUNDACIÓN MASNATUR

17.050

FUNDACIÓN MAYORES DE HOY

17.910

FUNDACIÓN MENELA

27.920

FUNDACIÓN MENUDOS
CORAZONES

30.000

FUNDACIÓN MIGUEL INDURAIN

23.940

FUNDACIÓN MUJERES

18.430

FUNDACIÓN NAIF (NUEVA AYUDA
PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA)

36.000

FUNDACIÓN NANTIK LUM

19.070

FUNDACIÓN NORAY PROYECTO
HOMBRE ALICANTE DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

16.820

FUNDACIÓN OBJETIVO 1

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Reforçant les xarxes relacionals de persones amb
discapacitat a través d’accions d’oci inclusiu», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Evita la soledat no desitjada amb bon tracte»,
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Prevenció de l’envelliment prematur en persones
adultes amb TEA», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Millora de la qualitat de vida en situació de
malaltia crònica infantil: processos d’autonomia en menors
amb problemes de cor i les seves famílies», dirigit a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, persones amb discapacitats, amb
trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Desenvolupament de projectes de promoció de l’esport i
als esportistes de Navarra, amb incidència a l’esport
adaptat
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Veïnes i diverses: convivència i interculturalitat al nord
d’Extremadura», adreçat a facilitar el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social de les persones en
situació de vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Lluita contra la pobresa i l’exclusió
social», orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat
i les seves famílies, així com la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Programa crea», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Reinserció i prevenció de recaigudes, un pas més cap a
l’autonomia
personal»,
adreçat
a
facilitar
el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Melodia per al record: estimulació física i
cognitiva a través de la música», adreçat a promocionar la
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

80.000

FUNDACIÓN ONUART

23.710

FUNDACIÓN PADRE OSSÓ

80.000

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALON

70.000

70.000

FUNDACIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
FUNDACIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

24.000

FUNDACIÓN PARA LA SALUD
INFANTIL DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

20.300

FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA
COMUNIDAD VALENCIANA

42.000

FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME I
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

25.000

FUNDACIÓN PRENAUTA

75.000

FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA

28.000

FUNDACIÓN PROCLADES

18.400.000

FUNDACIÓN PROFUTURO

30.000

FUNDACIÓN PRÓJIMO PRÓXIMO

23.990

FUNDACIÓN PROLIBERTAS

DESCRIPCIÓ
Activitats de caràcter cultural i social pròpies de l’entitat en
el desenvolupament del seu objectiu fundacional
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«La Caravana dels sentits. Estimulació multisensorial
itinerant a l’Astúries rural», orientat a impulsar projectes al
medi rural adaptats a les característiques territorials i
necessitats socials per millorar les condicions de vida,
generar oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les
persones a l’àrea territorial on es duen a terme
Afavorir la implementació de diverses activitats de caràcter
expositiu, educatiu, social i cultural relacionades amb el
Programa Educatiu 2020-2021
Convocatòria CaixaImpulse Validate 2020: Projecte
«Primera bioeina per a la normalització exosomal en
biòpsia líquida i la seva aplicabilitat clínica per a pulmó»
Convocatòria
«ClearPap»

CaixaImpulse

Validate

2020:

Projecte

Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Centre de desenvolupament infantil, juvenil i
adult», adreçat a promocionar la vida independent,
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Escoleta Matinal de Nazaret»,
orientat a promoure el desenvolupament social i educatiu
de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les
seves famílies, així com la inclusió social per a persones en
risc de pobresa i exclusió
Desenvolupament del projecte per a la concessió dels
premis «Rei Jaume I», en concret, el premi de recerca
mèdica i medicina clínica
Desenvolupament del projecte «Els nens es mengen el
futur», per tal de crear la generació més ben formada en
salut, gastronomia i cultura del món
Desenvolupament del projecte «Biblioteca clàssica», que
comporta la publicació de 111 volums que intenten reunir
el cànon de la millor literatura escrita en llengua espanyola
des del segle XX
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Espai d’atencions i lideratges positius», adreçat a facilitar
el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Impulsar i fomentar l’educació i formació de nens, joves i
persones pertanyents als sectors més desafavorits o en risc
d’exclusió social, per ajudar a promoure i generar igualtat
d’oportunitats a la societat, a través de la potenciació de la
formació digital i en xarxa; en especial, fomentar l’educació
digital de nens, nenes i joves que permeti l’adquisició de
competències a través de la tecnologia
Cobrir les necessitats d’índole bàsica de persones amb
minusvalideses psíquiques i físiques
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Atenció integral a persones en situació de
vulnerabilitat social», de recursos d’atenció residencial
temporal, orientat a la inclusió de les persones en
comunitat i a facilitar-los la vida independent, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
146

(Euros)
IMPORT

ENTITAT

35.160

FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL
DE LA CULTURA

24.000

FUNDACIÓN PROYECTO DON
BOSCO

20.950

FUNDACIÓN PROYECTO DON
BOSCO

50.000

FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE

100.000

FUNDACIÓN QUERER

42.000

FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL

28.000

FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL

28.000

FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL

24.000

FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL

40.840

FUNDACIÓN RED ÍNCOLA

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Youth MUN Madrid: creació d’espais ODS per al diàleg
intercultural», adreçat a facilitar el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social de les persones en
situació de vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Formació reglada per a la inclusió
social», orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat
i les seves famílies, així com la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Cuina comunitària Jaén», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Integració de la perspectiva de
gènere en el tractament de les addiccions a la FPHN»,
orientat a enfortir el teixit social navarrès impulsant-ne el
creixement, la innovació, l’eficiència i la productivitat en
benefici del desenvolupament social i econòmic de la
Comunitat Foral de Navarra
Impulsar l’adaptació del programa «Emociona» per a
alumnat amb necessitats educatives especials i fomentar la
recerca sobre la reactivitat sensorial en l’aprenentatge de
l’alumnat, amb la consegüent creació d’evidències
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Aliança per al desenvolupament del
programa per a l’atenció integral de persones sense
sostre», orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat
i les seves famílies, així com la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Hàbitat. Allotjaments Housing First
per a persones sense sostre a Avilés», orientat a promoure
el desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Hàbitat. Allotjaments Housing First
per a persones sense sostre a Barcelona», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Conviure: creixement i capacitació per a joves
sense sostre», de recursos d’atenció residencial temporal,
orientat a la inclusió de les persones en comunitat i a
facilitar-los la vida independent, amb atenció especial a les
persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Creixent junts: promoció
socioeducativa de famílies migrants», orientat a promoure
el desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
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(Euros)
IMPORT

24.000

22.360

200.000

22.660

24.000

24.000

57.020

54.000

40.950

36.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Atenció integral i humanització del tractament
del pacient en hemodiàlisi», adreçat a promocionar la vida
FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO ÁLVAREZ
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
DE TOLEDO
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Acompanyament socioeducatiu: el
teu barri, la teva llar», orientat a promoure el
FUNDACIÓN RONDILLA
desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Projecte de construcció del Centre de Dia per a malalts
d’Alzheimer a Tarragona, especialitzat en el tractament no
FUNDACIÓN ROSA MARIA VIVAR
farmacològic basat en l’estimulació cognitiva, en què els
usuaris i usuàries reben l’ajuda que necessiten per
conservar la seva autonomia i qualitat de vida
Convocatòria Art for Change 2020: Projecte «Bojament: art,
FUNDACIÓN SALAMANCA CIUDAD
cinema i altres demències», per a la utilització de l’art i la
DE CULTURA
cultura com a instrument d’intervenció social
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Escola
d’oficis», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
FUNDACIÓN SAMU
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Benisaudet: servei de suport per a la promoció de
FUNDACIÓN SAN FRANCISCO DE
l’autonomia en la comunitat», adreçat a promocionar la
BORJA PARA PERSONAS CON
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Lluita contra la pobresa infantil al
centre de recursos per a la infància i l’adolescència de Save
FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN
the Children a Cerro Amate (Sevilla). Atenció integral i
especialitzada per a nens, nenes i famílies amb enfocament
sociocomunitari i de participació infantil»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Lluita contra la pobresa infantil i
l’exclusió social 2020 a Illescas (Toledo)», orientat a
FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Socioeducatiu i d’atenció a la
infància, per a la promoció de l’èxit escolar i d’oci i temps
lliure en els centres cívics El Pilar i Aldabe», orientat a
FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Inclusió al municipi de Mislata, de
NNAs refugiats i les seves famílies», orientat a promoure el
FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN
desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

28.000

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

28.000

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

15.000

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

36.000

FUNDACIÓN SAVIA POR EL
COMPROMISO Y LOS VALORES

59.500

FUNDACIÓN SECRETARIADO
GITANO

40.673

FUNDACIÓN SECRETARIADO
GITANO

24.000

FUNDACIÓN SECRETARIADO
GITANO

23.180

FUNDACIÓN SECRETARIADO
GITANO

24.000

FUNDACIÓN SENARA

31.910

FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Desenvolupament integral i dret a la
participació dels nens, les nenes i els adolescents en risc
d’exclusió social de Melilla», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Foment del desenvolupament
integral de la infància en risc d’exclusió social a través de
l’educació, l’acompanyament emocional de les famílies i el
desenvolupament comunitari a Puente de Vallecas»,
orientat a promoure el desenvolupament social i educatiu
de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les
seves famílies, així com la inclusió social per a persones en
risc de pobresa i exclusió
Desenvolupament del projecte «Creixent amb dignitat,
creixent feliços» implementat a la ciutat de Cadis, l’objecte
del qual consisteix a lluitar contra la pobresa infantil
prioritzant l’acompanyament personalitzat i cercant el
creixement integral de cada nen, nena i adolescent
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Alanís es mou», orientat a impulsar projectes al medi rural
adaptats a les característiques territorials i necessitats
socials per millorar les condicions de vida, generar
oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les persones a
l’àrea territorial on es duen a terme
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Ecocàtering FSG», orientat a la
promoció i la igualtat d’oportunitats de la població gitana
Promoure l’ús dels fons estructurals i d’inversió europees
per a la inclusió social de la població gitana i millorar així
l’efectivitat de les polítiques i programes adreçats a la
comunitat gitana, tant a Espanya com a Europa
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Valladolid: desafiament ocupació», adreçat a promoure
projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones
amb discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d’exclusió, amb atenció especial a les persones i col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa
del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Població gitana i crisi del coronavirus: modernitzant el
sector de la venda ambulant», adreçat a promoure
projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones
amb discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d’exclusió, amb atenció especial a les persones i col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa
del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Fer
Possible el Futur (HPF)», adreçat a promoure projectes
d’inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc d’exclusió,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Formació de líders d’associacions de l’àmbit de les
migracions a Andalusia», adreçat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
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(Euros)
IMPORT

27.580

16.800

23.980

23.880

27.850

26.080

90.000

17.080

24.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «I+DXT. Inclusió social a través de
l’esport», orientat a promoure el desenvolupament social i
FUNDACIÓN SIERRA MINERA
educatiu de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat
i les seves famílies, així com la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Activa’t», adreçat a promocionar la vida
FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
DE JEREZ DE LA FRONTERA
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Promoció de l’autonomia personal i enfortiment
de les xarxes d’amistat en entorns d’oci inclusiu per a
persones amb Síndrome de Down o altres discapacitats
FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN
intel·lectuals», adreçat a promocionar la vida independent,
DE MADRID
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Ara
més que mai. Requalificació i reciclatge professional»,
adreçat a promoure projectes d’inserció sociolaboral
FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
DE MURCIA
mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció especial a
les persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Acollida, acompanyament i atenció
psicoterapèutica i emocional a persones amb problemes
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD Y
d’addicció», orientat a promoure el desenvolupament
REINSERCIÓN
social i educatiu de nens, nenes i joves en situació de
vulnerabilitat i les seves famílies, així com la inclusió social
per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Atenció social i educativa a la
infància i adolescència en risc d’exclusió», orientat a
FUNDACIÓN SOÑAR DESPIERTO
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Fomentar la pràctica de l’esport i activitats d’oci inclusives
per a persones amb discapacitat intel·lectual donant-los
FUNDACIÓN SPECIAL OLYMPICS
oportunitats contínues per desenvolupar aptitud física,
ESPAÑA
demostrar valor, experimentar alegria i participar, al costat
de les seves famílies, altres esportistes i la societat en
general, en un intercanvi de dons, destreses i companyonia
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«EmpleándoLAS», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
FUNDACIÓN SUMMA HUMANITATE
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Acompanyament sociolaboral per a la millora de
l’ocupabilitat», adreçat a promoure projectes d’inserció
FUNDACIÓN TENGO HOGAR
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

20.160

FUNDACIÓN TIENDA ASILO DE SAN
PEDRO

50.000

FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL
MEDITERRÁNEO

24.000

FUNDACIÓN TUDELA COMPARTE

36.000

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA
SONSOLES SORIANO

23.940

FUNDACIÓN TUTELAR PARA
PERSONAS CON DISMINUCIÓN
PSÍQUICA DE MADRID

300.000

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE VALENCIA SAN
VICENTE MÁRTIR

60.000

FUNDACIÓN VARAZDIN

24.000

FUNDACIÓN XILEMA

200.000

26.440

1.000.000

FUNDACIÓN ZARAGOZA 2032

GARÚA INTERVENCIÓN EDUCATIVA
S. COOP. MAD

GAVI ALLIANCE

20.112

GIMNÀS SOCIAL SANT PAU, S.C.C.L.

22.290

GIPUZKOAO SOS
ARRAZAKERIA/MUGAK. CENTRO DE
ESTUDIO

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Via inclusió», adreçat a facilitar el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social de les persones en
situació de vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
Desenvolupament d’activitats que ajudin a promoure valors
i pràctiques democràtics i que incitin al reconeixement de
l’aportació de les tres grans religions monoteistes a la
construcció cultural de l’espai mediterrani, mitjançant
l’elaboració i difusió d’informació rigorosa i la generació de
debat constructiu que faciliti l’apropament entre cultures i
religions i que enderroqui tòpics i prejudicis
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Alimentació Villa Javier», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Suports tutelars
per a l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat», que té com a objectiu garantir les necessitats
de persones amb discapacitat intel·lectual en tots els
aspectes de la vida respectant-ne els drets, la voluntat i les
preferències
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Jo vull, amb el suport de Futumad, puc», adreçat
a promocionar la vida independent, l’autonomia personal i
el benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats
o amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria CaixaImpulse Express COVID-19 2020:
Projecte «Agents de molècula petita dirigits a l’ARN contra
SARS-CoV-2»
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «55 anys: el valor de l’experiència»,
orientat a ajudar persones desocupades de més de 55 anys
a trobar noves oportunitats laborals
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Pisos d’acollida a persones amb trastorn mental
greu», de recursos d’atenció residencial temporal, orientat
a la inclusió de les persones en comunitat i a facilitar-los la
vida independent, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Fomentar la pràctica esportiva a tots els nivells, orientat a
ajudar nens i nenes i joves com a causa generadora d’hàbits
afavoridors de la inserció social i de foment de la solidaritat
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Memòries del futur. Sabers tradicionals, resiliència i
innovació al medi rural», orientat a impulsar projectes al
medi rural adaptats a les característiques territorials i
necessitats socials per millorar les condicions de vida,
generar oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les
persones a l’àrea territorial on es duen a terme
Compra de vacunes per a infants a Moçambic
Oferir accés a les instal·lacions, de manera gratuïta, servei
de dutxes a les persones sense sostre al Gimnàs Social
Santa Pau
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Urretxindorra/Rossinyol. Mentoría per a preadolescents
d’origen migrant en risc d’exclusió social», adreçat a
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(Euros)
IMPORT

25.000

60.000

36.000

24.000

33.560

16.250

27.140

13.160

25.000

36.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió
social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Patudos de ouro», orientat a facilitar el desenvolupament
GONDOMAR SOCIAL – ASSOCIAÇÃO
integral i la salut de nens i adolescents en situacions de
DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA
vulnerabilitat social, així com el reforç de les habilitats
parentals a Portugal
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Almasar: salut integral per a la inclusió plena de
joves extutelats en dificultat social», de recursos d’atenció
residencial temporal, orientat a la inclusió de les persones
GRANADA AGOGE
en comunitat i a facilitar-los la vida independent, amb
atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Ujaripén, projecte comunitari amb el poble gitano de
Tortosa», adreçat a facilitar el desenvolupament integral i el
GRUP D’ESPLAI BLANQUERNA
procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Espais de suport en família», orientat
GRUP RECREATIU, EDUCATIU,
a promoure el desenvolupament social i educatiu de nens,
SOCIAL, CULTURAL I ALTERNATIU
nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, així com la inclusió social per a persones en risc de
pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Sempre al teu costat: programa d’atenció integral
per a la promoció de l’autonomia personal i atenció a la
GRUPO AFECTADOS
discapacitat i la malaltia de les persones amb malalties
ENFERMEDADES
neurodegeneratives, espina bífida i diversitat funcional»,
NEURODEGENERATIVAS
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Rehabilitació integral, promoció de l’autonomia
personal i benestar de les persones amb discapacitat»,
GRUPO DE MINUSVÁLIDOS DE A
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
CORUÑA
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Informació i educació sobre la prevenció de malalties
GRUPO DE TRABAJO SOBRE
infeccioses», adreçat a facilitar el desenvolupament integral
TRATAMIENTOS DEL VIH
i el procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
GRUPO SOCIAL RECREATIVO
Projecte «Estimulação cognitiva para os maiores de
CULTURAL E DESPORTIVO DE
favaios», orientat a promoure la millora de la qualitat de
FAVAIOS
vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Art for Change 2020: Projecte «Soledat», per
GUSTAVO RAMÍREZ SANSANO
a la utilització de l’art i la cultura com a instrument
d’intervenció social
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
HARTRITZ-BERRI FUNDACIÓN
«Generant noves oportunitats: acompanyament educatiu i
ILUNDAIN
laboral per a joves en risc d’exclusió social en el marc d’una
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

27.260

HÈLIA, ASSOCIACIÓ DE SUPORT A
LES DONES QUE PATEIXEN
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

35.840

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JESUS SAN
RAFAEL

28.000

HERMANAS OBLATAS DEL
SANTÍSIMO REDENTOR DE SEVILLA

30.000

HERMANDAD DE LA HINIESTA

30.000

HERMANDAD DE LA SANTA
CARIDAD

15.000

HERMANDAD DE LA SANTA
CARIDAD

24.000

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN
VICENTE DE PAÚL

16.320

HOGAR ABIERTO

1.049.462

22.030

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DESCRIPCIÓ
E2O», adreçat a promoure projectes d’inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció especial a
les persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «AIDA», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Suport psicosocial per a l’autonomia de les
persones i famílies en situació de dependència. SPAD»,
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Caminant en contra de l’explotació
sexual», orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat
i les seves famílies, així com la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Desenvolupament del projecte «Intervenció i suport a
l’escola d’educació infantil i obra social de les Filles de la
Caritat de San Cayetano», per oferir assistència psicosocial
a nens i nenes i famílies que són atesos al barri de San Gil
(Sevilla)
Desenvolupament del projecte «Beques d’alimentació», per
a gent gran en situació d’exclusió social
Desenvolupament del projecte «Atenció integral a persones
en risc d’exclusió social a la ciutat de Cadis», orientat a
pal·liar la situació de necessitat de les famílies que
submergides en un procés en què els ingressos i les
capacitats hagin disminuït per fer front a les necessitats
bàsiques
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Habitatges d’inserció social», de recursos
d’atenció residencial temporal, orientat a la inclusió de les
persones en comunitat i a facilitar-los la vida independent,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Reconstrucció social mentre se supera la pandèmia: noves
maneres d’afrontar les situacions de pobresa», adreçat a
facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió
social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Promoure assajos clínics i recerca pròpia per desenvolupar
immunoteràpia, amb l’objectiu de consolidar noves
estratègies terapèutiques que contribueixin a oferir
productes innovadors en malalties que fins al moment no
tenen tractaments eficaços
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Volem continuar
sans en temps de COVID-19», orientat a impulsar iniciatives
a les Canàries adreçades especialment a persones en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar-ne la qualitat de vida i fomentar la igualtat
d’oportunitats

153

(Euros)
IMPORT

14.340

3.336.451

25.890

10.000

115.000

42.000

817.046

33.500

200.000

32.250

24.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projectes «Musicoteràpia hospitalària» i «HOSVitalidad»,
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
adreçats a promocionar la vida independent, l’autonomia
PAMPLONA-IRUÑA
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Desenvolupament del projecte «Prototip experimental de
placenta artificial i avaluació d’aplicació clínica», que pretén
crear una placenta artificial que recreï les condicions del
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
fetus dins de l’úter matern amb l’objectiu d’augmentar la
supervivència dels nounats prematurs extrems i reduir-ne
les seqüeles
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Arrels terapèutiques», adreçat a promocionar la
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
HUERTECO
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Desenvolupament del projecte d’ajuda per al manteniment
ICARIA INICIATIVES SOCIALS, S.A.L. d’infraestructures del Centre Especial d’Ocupació Bogatell,
orientat a la inclusió social de les persones en risc d’exclusió
Desenvolupament del projecte «Valoració de tecnologia: de
la recerca bàsica a productes d’interès industrial i social»,
orientat a posar el coneixement i les tecnologies
desenvolupades a disposició de la indústria o empreses
ICIQ
spin-off perquè desenvolupin nous productes i processos
industrials que puguin tenir un impacte positiu en la
qualitat de vida de les persones i contribuir a un món més
sostenible
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Juntes
Emprenem. Suport a l’emprenedoria col·lectiva per a
dones», adreçat a promoure projectes d’inserció
IDEALOGA INTERVENCIÓN
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
COMUNITARIA, S. COOP. MAD.
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
IDIBELL
Projecte «DeepAgeNiche», orientat a la recerca biomèdica i
adreçat a institucions de recerca d’Espanya i Portugal
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Ehxperience labs 2020_2021», adreçat a
IK 109 LABORATORIO DE CREACIÓN promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
SOCIO-CULTURAL
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Desenvolupament del projecte «Nou taller Ilersis Futur»,
que té com a objectiu incrementar i millorar les activitats
productives i l’atenció a les persones amb discapacitat,
ILERSIS FUNDACIÓ PRIVADA
millorar la mobilitat, l’accés als serveis i els programes
d’atenció a la discapacitat i als llocs de treball, així com
ampliar els espais d’atenció diürna per l’efecte de la COVID19
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Serra oest arrelada», orientat a impulsar projectes al medi
rural adaptats a les característiques territorials i necessitats
INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES G
socials per millorar les condicions de vida, generar
oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les persones a
l’àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Acompanyament virtual d’itineraris d’inserció laboral»,
INSERCOOP SCCL
adreçat a promoure projectes d’inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
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(Euros)
IMPORT

30.000
610.200

115.092

115.092
25.000
984.630

981.675

305.100

115.000

70.000
610.200

115.000

20.000

305.100

115.092

3.500

610.200

428.500

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció especial a
les persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE
Projecte per desenvolupar accions formatives del sector
SANT ISIDRE
agrari i agroalimentari de Catalunya
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
INSTITUT CATALÀ DE
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
NANOTECNOLOGIA
centres de recerca espanyols o portuguesos
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
INSTITUT CATALÀ DE
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
NANOTECNOLOGIA
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
INSTITUT CATALÀ DE
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
PALEONTOLOGIA HUMANA
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
INSTITUT CATALÀ DE RECERCA EN
Promoure activitats de caràcter cultural i social de l’entitat
PATRIMONI
en el desenvolupament del seu objectiu fundacional
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
Projecte «Mech4Cancer», orientat a la recerca biomèdica i
CATALUNYA
adreçat a institucions de recerca d’Espanya i Portugal
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
Projecte «Promise», orientat a la recerca biomèdica i
CATALUNYA
adreçat a institucions de recerca d’Espanya i Portugal
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
CATALUNYA
centres de recerca espanyols o portuguesos
Desenvolupament del projecte «Programa translacional en
bioenginyeria per a una vida millor», orientat a traslladar
els resultats de la ciència als pacients i a la societat en
INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
general a través d’un model d’innovació oberta creant un
CATALUNYA
espai compartit entre científics, enginyers i metges, i
fomentant un marc per a les relacions amb clínics i
empreses de biotecnologia o tecnologies mèdiques
INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
Convocatòria CaixaImpulse Validate 2020: Projecte «Prova
CATALUNYA
de diagnòstic ràpid de pan-malària basada en aptàmers»
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Desenvolupament del projecte «Innovació al LaunchPad i
INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES tecnologies fotòniques per a l’estudi de malalties i
tractament. Aplicació als hospitals de Catalunya»
Promoure la realització del projecte «La Mercè 2020», així
INSTITUT DE CULTURA DE
com afavorir les diverses activitats de caràcter cultural i
BARCELONA
social que l’entitat duu a terme en el desenvolupament del
seu objectiu fundacional
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
ENERGIES
centres de recerca espanyols o portuguesos
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
ENERGIES
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
INSTITUT DE PROMOCIÓ
Desenvolupament del projecte «Palafrugell+», l’objectiu del
ECONÒMICA DE PALAFRUGELL
qual és establir una promoció conjunta de les seves
(IPEP)
instal·lacions culturals i naturals
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
Projecte «Estructura del transportador d’aminoàcids per
INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA atacar la transmissió del glutamat en les malalties
neurològiques», orientat a la recerca biomèdica i adreçat a
institucions de recerca d’Espanya i Portugal
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

115.092

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

115.000

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

100.000

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

305.100

INSTITUT DE RECERCA VALL
D’HEBRON

21.600

INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I
SERVEIS SOCIALS

217.800

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

50.000

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

50.000

INSTITUT IGNASI VILLALONGA
D’ECONOMIA I EMPRESA

300.000

INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ (IQS)

360.000

INSTITUTE FOR POLITICAL
ECONOMY AND GOVERNACE

70.000

200.000

23.000

INSTITUTO DE BIOLOGIA
MOLECULAR E CELULAR

INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
E INCLUSÃO SOCIAL – IDIS

115.092

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
SANITARIA DE NAVARRA

986.964

INSTITUTO DE MEDICINA
MOLECULAR JOÃO LOBO ANTUNES

499.400

INSTITUTO DE MEDICINA
MOLECULAR JOÃO LOBO ANTUNES

300.000

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

DESCRIPCIÓ
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Desenvolupament del projecte «BioMedTec: valoració de la
recerca», orientat a avançar en el desenvolupament de la
recerca cap a les aplicacions comercials
Convocatòria CaixaImpulse Validate 2020: Projecte
«Adreçar-se al domini N-terminal del receptor d’andrògens
per tractar la pròstata resistent a la castració»
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Viure en companyia», adreçat a promocionar la
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Desenvolupament del projecte «Edició en línia de la
Gramàtica i l’Ortografia» de la llengua catalana
Afavorir el desenvolupament d’activitats i accions de
visibilitat de la secció filològica i d’incidència social en la
llengua catalana
Realització d’activitats per consolidar la «Càtedra
d’Economia, Empresa i Territori Ignasi Villalonga», edició de
la publicació «Concret» i organitzar una o més edicions de
la Universitat de l’Arc Mediterrani
Convocatòria CaixaImpulse Consolidate 2020: Projecte
«Aortyx. Pegats endovasculars per a malalties aòrtiques»
Desenvolupament del projecte «Recerca en temes de
política econòmica»
Convocatòria CaixaImpulse Validate 2020: Projecte
«Teràpia genètica amb Pfn1 actiu per promoure la
reparació de la medul·la espinal lesionada»
Suport a les activitats de l’ICS-ULISBOA per al projecte
«OSDLocal», que té com a objectiu mobilitzar les decisions
de tècnics municipals, agents locals i ciutadans amb relació
als Objectius de Desenvolupament Sostenible (OSD)
proposats a l’Agenda 2030 de l’Organització de les Nacions
Unides (ONU)
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Pais para o sucesso», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com el reforç de les
habilitats parentals a Portugal
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
Projecte «Enllaç incorrecte d’ARN en la miocardiopatia
hipertròfica: oportunitats per al diagnòstic i la teràpia»,
orientat a la recerca biomèdica i adreçat a institucions de
recerca d’Espanya i Portugal
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
Projecte «Mecanisme i funció de modificacions
epitranscriptòmiques de la cua del poli (A) en tripanosomes
africans», orientat a la recerca biomèdica i adreçat a
institucions de recerca d’Espanya i Portugal
Convocatòria CaixaImpulse Express COVID-19 2020:
Projecte «SARSVAX: Desenvolupament d’una vacuna
multiepítop per al SARS-CoV-2 utilitzant la vacuna
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(Euros)
IMPORT

305.100

115.092

305.100

115.092

230.184

51.690

92.000

999.982

299.420

100.000

27.550

24.000

27.550

20.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
PLASMIVAX»

Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
– UNIVERSIDADE DE AVEIRO
centres de recerca espanyols o portuguesos
INSTITUTO DE
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
TELECOMUNICAÇÕESde doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
INSTITUTO NACIONAL DE TÈCNICA
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS
centres de recerca espanyols o portuguesos
INSTITUTO PORTUGUÊS DE
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
GENTIL, E.P.E.
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Espai socioeducatiu Llefià
INTEGRACIÓ SOCIAL DE MENORS,
(Badalona)», orientat a promoure el desenvolupament
ISOM, S.C.C.L
social i educatiu de nens, nenes i joves en situació de
vulnerabilitat i les seves famílies, així com la inclusió social
per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Suport integral per a la inclusió,
igualtat i participació de famílies en pobresa o exclusió»,
INTEGRACIÓN PARA LA VIDA
orientat a promoure el desenvolupament social i educatiu
de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat i les
seves famílies, així com la inclusió social per a persones en
risc de pobresa i exclusió
INTERNATIONAL IBERIAN
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
NANOTECHNOLOGY LABORATORY
Projecte «Diamond4Brain», orientat a la recerca biomèdica
(INL)
i adreçat a institucions de recerca d’Espanya i Portugal
INTERNATIONAL IBERIAN
Convocatòria CaixaImpulse Consolidate 2020: Projecte
NANOTECHNOLOGY LABORATORY
«Circulating tumor cells»
(INL)
INTERNATIONAL IBERIAN
Convocatòria CaixaImpulse Validate 2020: Projecte «Xip per
NANOTECHNOLOGY LABORATORY
a insuficiència cardíaca»
(INL)
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Escola activa = Escola viva», orientat a impulsar projectes
al medi rural adaptats a les característiques territorials i
INTERPRETA NATURA
necessitats socials per millorar les condicions de vida,
generar oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les
persones a l’àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Comunitat terapèutica “Los Granados”», de
recursos d’atenció residencial temporal, orientat a la
INTERVENCIÓN E INTEGRACIÓN EN
inclusió de les persones en comunitat i a facilitar-los la vida
ADICCIONES Y OTRAS CONDUCTAS
independent, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Rural 2020: Projecte
IRMANDADE DA SANTA CASA DA
«Rede» en zones rurals de Portugal, l’objectiu del qual
MISERICÓRDIA DA REDINHA
consisteix a millorar la qualitat de vida i la igualtat
d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
IRMANDADE DA SANTA CASA DA
«Primeiros passos, infância saudável, vida feliz», orientat a
MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE
facilitar el desenvolupament integral i la salut de nens i
GAIA
adolescents en situacions de vulnerabilitat social, així com
el reforç de les habilitats parentals a Portugal
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(Euros)
IMPORT
305.100

ENTITAT
ISPA

12.000

JOSÉ MARÍA PUYOL MONTERO

36.900

JRS PORTUGAL

24.000

KOOPERA SERVICIOS SOCIALES Y
FORMACION S COOP

305.100

LABORATÓRIO DE
INSTRUMENTAÇÃO E FÍSICA
EXPERIMENTAL DE PARTÍCULAS

48.000

LAFUNDICIÓ SCCL

35.200

L’ARADA CREATIVITAT SOCIAL I
DINAMITZACIÓ SOCIOAMBIENTAL
PEL DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

52.660

L’ARC TALLER DE MÚSICA

25.500

LIGA DOS PEQUENINOS

20.000

LIGA EUROPEA DE COOPERACIÓN
ECONÓMICA

50.300

MALA VOADORA

17.180

MARTA FERNÁNDEZ CALVO

25.350

MÉDICOS DEL MUNDO

23.690

MÉDICOS DEL MUNDO

DESCRIPCIÓ
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Afavorir el desenvolupament de diverses activitats de
caràcter cultural i social sobre els principis i valors de l’ésser
humà
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«Cuidar sem fronteiras», orientat a promoure la millora de
la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones
en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Acompanyant-te a l’ocupació inclusiva», adreçat a
promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o persones en
risc d’exclusió, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Llocs», adreçat a facilitar el desenvolupament integral i el
procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Betula – Fase 2», orientat a impulsar projectes al medi
rural adaptats a les característiques territorials i necessitats
socials per millorar les condicions de vida, generar
oportunitats i prevenir el risc d’exclusió de les persones a
l’àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«L’altra COVID: col·lectius ocults. Veus interculturals
distòpiques», adreçat a facilitar el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social de les persones en
situació de vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Coimbra inclusiva: trilhos sensoriais», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com el reforç de les
habilitats parentals a Portugal
Desenvolupament de diverses activitats de caràcter cultural
i social que l’entitat duu a terme en el desenvolupament del
seu objecte fundacional
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
Projecte «Tempo de antena», orientat a promoure la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Art for Change 2020: Projecte «Cuidadorxs
invisibles», per a la utilització de l’art i la cultura com a
instrument d’intervenció social
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Atenció sociosanitària a persones en
situació d’exclusió social», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Arrosadia: espai comunitari per a la
convivència», orientat a intercanviar coneixements a través
de vídeos tutorials
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

11.400

MÉDICOS DEL MUNDO

31.650

MEERU, ABRIR CAMINHO

23.040

MENSAJEROS DE LA PAZ
COMUNIDAD VALENCIANA

15.990

MENUTS DE VALÈNCIA

60.000

MESUMARÍA

48.000

MILLE CUNTI

23.990

MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS
ALICANTE

115.092

MORE – LABORATÓRIO
COLABORATIVO MONTANHAS DE
INVESTIGAÇÃO – ASSOCIAÇÃO

11.300

MOVE – ASSOCIAÇÃO DE
MICROCRÉDITO E
EMPREENDEDORISMO

27.250

MOVIMIENTO POR LA PAZ
DESARME Y LIBERTAD

26.300

MUNDO A SORRIR

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Mediació, empoderament i gènere, claus per a la inclusió
social de la Comunitat Rroma al barri de Milagrosa
(Arrosadia)», adreçat a facilitar el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social de les persones en
situació de vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Rural 2020: Projecte
«Meeru aproxima» en zones rurals de Portugal, l’objectiu
del qual consisteix a millorar la qualitat de vida i la igualtat
d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Emancipació sociolaboral de joves extutelats i extutelats»,
adreçat a promoure projectes d’inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció especial a
les persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «La casa de les andorines: llar d’acollida de menors
d’entre 13 i 15 anys en risc d’exclusió social», de recursos
d’atenció residencial temporal, orientat a la inclusió de les
persones en comunitat i a facilitar-los la vida independent,
amb atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Escola
MeSumaría: aprenentatge per a la vida», que té com a
objectiu reduir les desigualtats socials formant les persones
participants en diverses competències per a la vida i
combinant dos recursos: l’art i les tecnologies
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Gent gran activa. Impulsant la salut als barris de
Ciudad Real des de la diversitat i amb el protagonisme de la
gent gran i la joventut», adreçat a promocionar la vida
independent, l’autonomia personal i el benestar de la gent
gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn mental
o malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«ECA>COVID: vacuna contra l’exclusió sociolaboral»,
adreçat a promoure projectes d’inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció especial a
les persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«Move Açores», orientat a promoure la millora de la
qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Escola de pau, educant en
convivència», orientat a promoure el desenvolupament
social i educatiu de nens, nenes i joves en situació de
vulnerabilitat i les seves famílies, així com la inclusió social
per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Foca’t: fight oral cancer among teenagers», orientat a
facilitar el desenvolupament integral i la salut de nens i
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(Euros)
IMPORT

240.000

ENTITAT

MUSEO NACIONAL DE ARTE
ANTIGA

DESCRIPCIÓ
adolescents en situacions de vulnerabilitat social, així com
el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Aproximar l’art i la cultura a la societat a Portugal
mitjançant les exposicions «Álvaro Pirez de Évora» i
«Guerreiros Martires»

25.000

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA
Donar suport a les activitats culturals del Museu el 2020
DE ELVAS

80.000

MUSEU NACIONAL D’ART DE
CATALUNYA

45.230

NAFARROAKO IKASTOLEN
ELKARTEA SCI

350.000

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
DE CULTURA

283.000

NEXE FUNDACIÓ PRIVADA

44.370

NOVO DIA, ASSOCIAÇÃO PARA A
INCLUSÃO SOCIAL

27.190

O FIO DE ARIANA-EDUCAÇÃO E
TERAPIA,CRL

127.473

O.N.G. S.A.U.C.E.

35.830

ONG ECOS DO SUR

36.000

ONGAWA – INGENIERÍA PARA EL
DESARROLLO HUMANO

111.000

ONGD CIVES MUNDI

16.656

ONGD ECONOMÍA PARA LA
COLABORACIÓN SOLIDARIA
(ECOSOL)

24.000

OPEN CULTURAL CENTER

Aportació per a la compra de dibuixos originals d’Antoni
Gaudí i Cornet
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Capacitació de l’alumnat,
professorat i famílies en l’educació i tecnologia del segle
XXI», orientat a enfortir el teixit social navarrès impulsantne el creixement, la innovació, l’eficiència i la productivitat
en benefici del desenvolupament social i econòmic de la
Comunitat Foral de Navarra
Desenvolupament del projecte XXXVII Campanya Escolar
d’esquí de fons 2020 a les valls navarreses de Roncal i
Salazar
Dur a terme el servei del Centre d’Atenció Especialitzada a
Catalunya per a la infància amb pluridiscapacitat i les seves
famílies, orientat a millorar la qualitat de vida dels nens i les
nenes amb discapacitats greus afavorint el seu propi
desenvolupament integrant l’atenció educativa, psicosocial,
sanitària i de benestar, així com la dels seus familiars,
oferint suport i acompanyament
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Rural 2020: Projecte
«(in)VISÍVEIS» en zones rurals de Portugal, l’objectiu del
qual consisteix a millorar la qualitat de vida i la igualtat
d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Grups de vida social amb suport», per al desenvolupament
de projectes en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin
la millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats
de persones en situació de vulnerabilitat
Fomentar la millora de la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies a la
província de Battambang (Cambodja), així com el
manteniment del centre de salut «Pet Yei Chi»
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Platònic (Laboratori de narratives)», adreçat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Interculturalitat
20»,
adreçat
a
facilitar
el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Desenvolupament del programa «Comunal», que pretén
impulsar l’emprenedoria i la innovació social en zones
rurals de la Comunitat Navarra escassament poblades, així
com generar models d’economia sostenible que
contribueixin a repoblar-les
Desenvolupament del projecte «Promoció i exercici dels
drets econòmics i de participació de dones emprenedores
rurals. Cantón Piñas. Província El Oro», que pretén
contribuir a millorar la qualitat de vida de 13 dones rurals i
les seves famílies, en condició d’empobriment, a l’Equador
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«MigraCode», adreçat a promoure projectes d’inserció
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

70.000

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL
DE LA BAJADA DE LA VIRGEN

40.000

PAIS-EM-REDE

26.410

PANDORA MIRABILIA. GÉNERO Y
COMUNICACIÓN S.COOP. MAD

18.000

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE
LA ASUNCIÓN

40.000

PARRÒQUIA SANT MIQUEL I SANT
BENET

24.000

PATRONATO INTERMUNICIPAL
FRANCISCO ESTEVE

24.990

PAULA GÓMEZ QUINTANA

8.269

PENNY WISE, S.L.

20.000

PLATAFORMA DE ANIMADORES
SOCIOEDUCATIVOS E CULTURAIS

24.000

PLATAFORMA DE ASOCIACIONES
GITANAS DE CANTABRIA ROMANES

54.000

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN
COMUNITARIA ONDA COLOR

35.980

PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA
LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

DESCRIPCIÓ
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Fomentar el desenvolupament d’activitats socioculturals en
el marc de les Festes Lustrals de la baixada de la verge de
Las Nieves 2020 a les Illes Canàries
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Capacitar 2020: Projecte
«Apoiar para capacitar», per al desenvolupament de
projectes en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Finestres: xarxes intergeneracionals de benestar
comunitari en el context de la COVID-19 a la ciutat de
Madrid», adreçat a facilitar el desenvolupament integral i el
procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Desenvolupament del projecte «Laboral i socioeducatiu
Samaría», els objectius principals del qual són la formació,
capacitació i acompanyament de les famílies més
vulnerables del barri del Parque Figueroa (Còrdova) per
lluitar contra la desocupació i intentar pal·liar la situació
d’emergència de la COVID-19
Desenvolupament del projecte de restauració i rehabilitació
del saló parroquial de Deltebre, destinat a celebrar-hi actes
religiosos i propis per tal de fer-hi activitats socials i
d’acollida a les persones més vulnerables
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «AVI. Suport a la vida independent», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Art for Change 2020: Projecte «Escalfar la
carn: cossos que arriben», per a la utilització de l’art i la
cultura com a instrument d’intervenció social
Ajuda pel cessament d’activitat conseqüència de la
declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària a causa de la COVID-19
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Multiverso campo escola», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com el reforç de les
habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Intervenció social i millora de la qualitat de vida de la
comunitat gitana a Cantàbria», adreçat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Interbarris: estratègies de participació per a la convivència
a Palma-Palmilla (Màlaga) i Villaverde (Madrid)», adreçat a
facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió
social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Trenquem el silenci, una proposta integral de prevenció de
la violència masclista», adreçat a facilitar el
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(Euros)
IMPORT

38.000

30.000

21.730

16.600

100.000

20.990

28.150

80.000

15.000

35.990

6.763

130.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Millorant la comprensió en el procés de
modificació de la capacitat d’actuar a Aragó (Creant Espais
Accessibles)», adreçat a promocionar la vida independent,
PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN
l’autonomia personal i el benestar de la gent gran, les
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties, així com l’atenció a les necessitats del seu entorn
familiar
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Surf.ART. Atreve-te, Realiza-te, Transforma-te», orientat a
PRESSLEY RIDGE – ASSOCIAÇÃO DE
facilitar el desenvolupament integral i la salut de nens i
SOLIDARIEDADE SOCIAL
adolescents en situacions de vulnerabilitat social, així com
el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Cap a la bona
vellesa de les persones amb discapacitat intel·lectual»,
PROBOSCO LA OROTAVA
orientat a fomentar la qualitat de vida, el benestar i
l’autonomia de persones amb una doble vulnerabilitat: la
discapacitat intel·lectual i l’envelliment
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
PROBRANCA – ASSOCIAÇÃO PARA
«SafeWeb», orientat a facilitar el desenvolupament integral
O DESENVOLVIMENTO SÓCIOi la salut de nens i adolescents en situacions de
CULTURAL DA BRANCA
vulnerabilitat social, així com el reforç de les habilitats
parentals a Portugal
Afavorir la rehabilitació de tres naus industrials
denominades «Vapor Cortés» a Terrassa, que té com a
objectiu la transformació total del model de prestació de
PRODISMINUÏTS TERRASENCA
serveis d’atenció diürna que fa l’entitat a persones adultes
amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi
cerebral
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Volem cap a nous aires», de recursos d’atenció
residencial temporal, orientat a la inclusió de les persones
PROLAYA
en comunitat i a facilitar-los la vida independent, amb
atenció especial a les persones i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria Innova Cultural 2020: Projecte «Els camins de
RAUL MADINABEITIA
la trobada», orientat a donar suport a projectes de recerca,
MANAGEMENT Y PRODUCCION SLU creació, producció o difusió artística i cultural amb impacte
social
Realització d’activitats que l’entitat promogui en els àmbits
REAL ACADEMIA CIENCIAS
de recerca , estudi i foment de les ciències econòmiques,
ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
finances i afins
Desenvolupament de «Tallers didàctics en la Real Societat
REAL SOCIEDAD COSMOLÓGICA DE
Cosmològica de La Palma», adreçats als escolars de l’illa de
LA PALMA
La Palma
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «Un
futur d’impressió», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
RECIBAIX EMPRESA D’INSERCIÓ
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Ajuda pel cessament d’activitat conseqüència de la
RE-CREA ACCIONS CULTURALS, S.L. declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària a causa de la COVID-19
Projecte «Oholtzara Salt a Escena», orientat a apropar les
RED DE TEATROS DE NAVARRA –
arts escèniques a joves entre 11 i 18 anys dins de l’àmbit
NAFARROAKO ANTZOKI SAREA
escolar
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

14.835

RED DE TEATROS DE NAVARRA –
NAFARROAKO ANTZOKI SAREA

74.280

RED NAVARRA DE LUCHA CONTRA
LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN
SOCIAL

23.580

RELIGIOSAS ADORATRICES
ESCLAVAS DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO Y DE LA CARIDAD

15.750

REMAR CANARIAS

115.092

REQUIMTE LAQV – LABORATÓRIO
ASSOCIADO PARA A QUÍMICA
VERDE – TECNOLOGIAS E
PROCESSOS LIMPOS

20.000

RESIDÈNCIA ASIL HOSPITAL LA
GARRIGA

40.000

RESIDÈNCIA CASAL BENÈFIC
PREMIANENC

130.000

RESIDÈNCIA MAS VELL

36.050

RIO NEIVA – ASSOCIAÇÃO DE
DEFESA DO AMBIENTE

25.000

ROGER LA PUENTE DURAN

54.530

RUDE – ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL

11.900

SALESIANS SANT JORDI

100.000

SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS
SOCIALS DE BARCELONA

DESCRIPCIÓ
Desenvolupament del projecte «Circuit de la xarxa de
teatres de Navarra», orientat a impulsar el teatre i el sector
professional de la dansa, contribuir al prestigi social del
local, augmentar les actuacions de les companyies
professionals navarreses mitjançant incentius als espais
escènics i treballar en la creació i fidelització de públics
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Gestió sistematitzada de la
intervenció en inclusió social», orientat a enfortir el teixit
social navarrès impulsant-ne el creixement, la innovació,
l’eficiència i la productivitat en benefici del
desenvolupament social i econòmic de la Comunitat Foral
de Navarra
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Atenció integral a dones víctimes de
tracta amb finalitats d’explotació», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria les Canàries 2020: Projecte «Ara», orientat a
donar resposta per a la incorporació en habitatges inclusius
temporals per a dones, homes i famílies en situació
d’exclusió residencial davant de l’impacte social de la
COVID-19
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Desenvolupament del projecte d’ampliació de les
instal·lacions, que té com a objectiu guanyar nous espais de
servei i noves places de dormitoris per millorar l’atenció a la
gent gran i potenciar-ne la qualitat de vida i autonomia
personal
Impulsar la realització de la fase final del pla estratègic de
reconversió de l’edifici que alberga la residència assistida
per a gent gran a Premià de Mar
Rehabilitació de la planta baixa i el pati interior de la
Residència Geriàtrica Mas Vell d’Agramunt, amb l’objectiu
de millorar les condicions de l’edifici, així com la comoditat i
la qualitat de vida dels residents
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
Projecte «Hora verda: atividades na natureza para um
envelhecimento ativo», orientat a promoure la millora de la
qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Art for Change 2020: Projecte «Reflecteix-te»,
per a la utilització de l’art i la cultura com a instrument
d’intervenció social
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Rural 2020: Projecte
«Círculo compassivo de cuidados» en zones rurals de
Portugal, l’objectiu del qual consisteix a millorar la qualitat
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació
de vulnerabilitat
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«T’acompanyo», adreçat a facilitar el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social de les persones en
situació de vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
Desenvolupament del projecte «Ínsula», orientat a donar
resposta a les actuals dificultats de les persones i famílies
sense sostre per accedir a l’habitatge
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

18.500

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA
RIBEIRA GRANDE

29.000

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DAS ALCÁÇOVAS

29.600

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
COIMBRA

42.470

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
MARCO DE CANAVESES

30.000

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
MIRANDA DO DOURO

21.690

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
MONTEMOR-O-NOVO

38.300

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
MONTEMOR-O-VELHO

18.500

SAPANA

21.240

SENIORS EN RED

29.740

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

35.860

SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
ESPAÑA – SJM ESPAÑA

13.550

SIDA STUDI

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Pequenos cliques, grandes leitores», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com el reforç de les
habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Eu nós família: da criança à família aprender a ser»,
orientat a facilitar el desenvolupament integral i la salut de
nens i adolescents en situacions de vulnerabilitat social, així
com el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
Projecte «Cuidar-te@sad», orientat a promoure la millora
de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
Projecte «Modelo integrado de saúde social no
envelhecimento (MISSE) – o desafio do futuro», orientat a
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat a
Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«ATL: método Montessori», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com el reforç de les
habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Gent Gran 2020:
Projecte «Encurtar distâncias», orientat a promoure la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Infància 2020: Projecte
«Ser + Família», orientat a facilitar el desenvolupament
integral i la salut de nens i adolescents en situacions de
vulnerabilitat social, així com el reforç de les habilitats
parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«Top – Transforma do teu Potencial», orientat a promoure
la millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats
de persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Acompanya’m a no estar sol», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Desenvolupament del projecte d’innovació docent «Pla
d’entrenament basat en la simulació clínica en l’Hospital
Universitari Virgen del Rocío», orientat a millorar les
competències del metge especialista mitjançant la formació
durant el seu període d’especialista en formació per mitjà
de l’aprenentatge basat en la simulació
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Dones migrades, alternatives de formació davant de la
COVID-19», adreçat a facilitar el desenvolupament integral i
el procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Salut Jove: serveis d’acompanyament i formació en línia
per a professionals per a la promoció de la salut sexual i
reproductiva de les persones joves», adreçat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats

20.000

SÍNDIC DE GREUGES DE
CATALUNYA

10.000

SOCIETAT CORAL AMICS DE LA
UNIÓ

45.000

SOCIETAT ECONÒMICA
BARCELONESA D’AMICS DEL PAÍS

57.940

SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN

Desenvolupament i realització del taller «Intel·ligència
artificial i drets humans»
Desenvolupament del projecte «Òpera infantil», orientat a
propiciar la creació de nous públics per garantir la igualtat
d’oportunitats entre tots els nens, nenes i joves
Projecte per afavorir que es duguin a terme activitats
pròpies de l’entitat en el desenvolupament del seu objectiu
fundacional
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Let’s play together, juguem junts», adreçat a
promocionar la vida independent, l’autonomia personal i el
benestar de la gent gran, les persones amb discapacitats o
amb trastorn mental o malalties, així com l’atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Art for Change 2020: Projecte «Les parets
tenen memòria», per a la utilització de l’art i la cultura com
a instrument d’intervenció social
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte «HI
SOM, SOM-HI! Inserció social i laboral de joves amb
discapacitat intel·lectual a partir de la creació d’itineraris
formatius i enfortiment de l’activitat empresarial de
caràcter social», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Impulsar un pla de reforç de la Mesa del Tercer Sector
Social de Catalunya que permeti a les entitats sortir de la
crisi econòmica, social i sanitària provocada per la COVID19 el millor possible i, d’altra banda, aprofitar el moment
actual per fer un canvi en el model d’intervenció social
avançant cap a un model d’atenció centrat en la persona
Suport a les activitats «Panos» i «Proper Sopar» durant la
temporada 2020-21, per tal d’apropar la cultura a la
població a Portugal
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Rural 2020: Projecte
«Três C’s» en zones rurals de Portugal, l’objectiu del qual
consisteix a millorar la qualitat de vida i la igualtat
d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«Job tours», orientat a promoure la millora de la qualitat de
vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat a Portugal
Desenvolupament del projecte de biologia química
«CHEMBIO»
Desenvolupament del projecte «Suport institucional al
BIST», l’objectiu principal del qual és la creació d’un espai
de col·laboració científica entre centres de recerca
d’excel·lència a Catalunya que afavoreixi l’impuls a
projectes multidisciplinaris que duran les fronteres del
coneixement cada cop més lluny
Fomentar accions de rehabilitació i capacitació per a joves a
Kirigiti (Kènia)
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Oci i esport: Quedem?», adreçat a promocionar la
vida independent, l’autonomia personal i el benestar de la
gent gran, les persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties, així com l’atenció a les necessitats del
seu entorn familiar

9.830

24.000

STEFANIA VARA SANCHEZ

TALLERS GUINARDÓ

140.000

TAULA D’ENTITATS DEL TERCER
SECTOR SOCIAL

150.000

TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.
P. E.

37.100

TERRA MÃE

44.400

TESE – ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO

600.000

THE BARCELONA INSTITUTE OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY (BIST)

300.000

THE BARCELONA INSTITUTE OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY (BIST)

10.000

THRIBUNE-TRIBUNE FOR HUMAN
RIGHTS

10.550

UNIÓN MADRILEÑA DE
ASOCIACIONES DE PERSONAS PRO
SALUD MENTAL (UMASAM),
FEDERACIÓN SALUD MENTAL
COMUNIDAD DE MADRID
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(Euros)
IMPORT
915.300

100.000

60.000

10.000

115.092

305.100

999.410

181.000

115.092

99.300

5.000

115.092

98.900

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
MADRID
centres de recerca espanyols o portuguesos
Convocatòria en Ciències Socials: Projecte «Canvi climàtic i
reptes econòmics per a la societat espanyola», que té com
a objectiu donar suport a projectes de recerca social que
UNIVERSIDAD CARLOS III DE
destaquin per la seva excel·lència i que estiguin basats en
MADRID
dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un
enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida
per comprendre amb deteniment els reptes socials que
s’han d’afrontar en el present i futur
Impulsar la creació de la «Càtedra extraordinària per a la
transformació social competitiva», que pretén accelerar el
procés de transformació social, proporcionant la visió,
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
metodologia i eines per a la seva implementació a les
MADRID
empreses, mitjançant activitats de recerca, divulgació,
pensament i desenvolupament d’una plataforma
tecnològica de mesurament d’impacte, compatible per a la
gran i petita empresa
Desenvolupament del projecte «Intervenció socioeducativa
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
integral per afavorir la incorporació i promoció acadèmica
de l’alumnat del barri de Las Palmeras»
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
UNIVERSIDAD DE GRANADA
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
Projecte «Xarxes reguladores de gens en identificació i
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
focalització d’hematopoesis normal i maligna», orientat a la
recerca biomèdica i adreçat a institucions de recerca
d’Espanya i Portugal
Desenvolupament del projecte «Arteràpia i teràpies
creatives al Museu de la Universitat de Navarra», que té
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
com a objectiu respondre a necessitats educatives
originades durant la pandèmia de COVID-19
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Convocatòria en Ciències Socials: Projecte «Virtual-Pro: la
realitat virtual pot prevenir l’assetjament sexual entre
adolescents? Provant nous programes», que té com a
objectiu donar suport a projectes de recerca social que
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
destaquin per la seva excel·lència i que estiguin basats en
dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un
enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida
per comprendre amb deteniment els reptes socials que
s’han d’afrontar en el present i futur
Desenvolupament del projecte «Educació Financera per a
diversos col·lectius», orientat a poder afrontar millor el nou
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
context financer que planteja reptes cada cop més
complexos
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
DE ELCHE
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Convocatòria en Ciències Socials: Projecte «La recuperació
econòmica després de la COVID-19: desigualtat, consum i
destí de l’economia espanyola», que té com a objectiu
UNIVERSIDAD PAÍS VASCO
donar suport a projectes de recerca social que destaquin
per la seva excel·lència i que estiguin basats en dades
quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament
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(Euros)
IMPORT

115.092

54.350

ENTITAT

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
MADRID

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE
NAVARRA

100.000

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

610.200

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

115.092

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

499.788

UNIVERSIDADE DO MINHO

100.000

UNIVERSIDADE DO PORTO

305.100

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
(SBE)

230.184

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
(SBE)

192.000

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
(SBE)

98.740

UNIVERSITAT AUTONÒMA DE
BARCELONA

96.910

UNIVERSITAT AUTONÒMA DE
BARCELONA

8.000

UNIVERSITAT AUTONÒMA DE
BARCELONA

916.500

UNIVERSITAT DE BARCELONA

100.000

UNIVERSITAT DE BARCELONA

DESCRIPCIÓ
original i innovador, informació robusta i sòlida per
comprendre amb deteniment els reptes socials que s’han
d’afrontar en el present i futur
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Desenvolupament de la IV Edició del Programa
Innovasocial, projecte «Desenvolupament d’un currículum
en competències digitals i desenvolupament sostenible a la
Upna», orientat a enfortir el teixit social navarrès
impulsant-ne el creixement, la innovació, l’eficiència i la
productivitat en benefici del desenvolupament social i
econòmic de la Comunitat Foral de Navarra
Donar suport a l’aproximació de la cultura i la ciència a la
societat, amb la reconstrucció històrica d’un gabinet de
curiositats del segle XVIII
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2020:
Projecte «Codificació de la recompensa i l’aversió en el
cervell dels mamífers: el paper passat per alt dels opioides
endògens», orientat a la recerca biomèdica i adreçat a
institucions de recerca d’Espanya i Portugal
Conservació, millora, ampliació i accés a col·leccions per al
seu estudi, amb l’objectiu de promoure i difondre el
coneixement sobre l’evolució, diversitat i convergència
entre el món natural i cultural
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Projecte per al desenvolupament del programa de beques
de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres
de recerca espanyols i portuguesos d’excel·lència
Desenvolupament d’un conjunt de programes i activitats
que componen la iniciativa «Equitat social»
Convocatòria en Ciències Socials: Projecte «Bridges: un
enfocament científic de xarxes per a la cohesió social», que
té com a objectiu donar suport a projectes de recerca social
que destaquin per la seva excel·lència i que estiguin basats
en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un
enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida
per comprendre amb deteniment els reptes socials que
s’han d’afrontar en el present i futur
Convocatòria en Ciències Socials: Projecte «Severas», que
té com a objectiu donar suport a projectes de recerca social
que destaquin per la seva excel·lència i que estiguin basats
en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un
enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida
per comprendre amb deteniment els reptes socials que
s’han d’afrontar en el present i futur
Foment del programa social de suport familiar a l’èxit
educatiu en el marc de la «Càtedra d’educació
comunitària», per al primer trimestre del curs 2020-2021
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Convocatòria en Ciències Socials: Projecte «Genequal,
l’economia política de gènere i desigualtat en el poder
167

(Euros)
IMPORT

9.000

ENTITAT

UNIVERSITAT DE BARCELONA

100.000

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

610.200

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

100.000

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE
CATALUNYA

305.100

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA

300.000

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA

610.200

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

100.000

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

99.928

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

70.000

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

70.000

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

DESCRIPCIÓ
judicial espanyol», que té com a objectiu donar suport a
projectes de recerca social que destaquin per la seva
excel·lència i que estiguin basats en dades quantitatives
que proporcionin, mitjançant un enfocament original i
innovador, informació robusta i sòlida per comprendre amb
deteniment els reptes socials que s’han d’afrontar en el
present i futur
Realització del curs de postgrau de temàtica social:
«Persones amb discapacitat: drets socials i cultura de les
capacitats», orientat a conscienciar, canviar la mentalitat,
els prejudicis i les actituds de la societat contra les persones
amb discapacitat, així com visualitzar els valors que les
persones amb discapacitat aporten a la societat
Afavorir el desenvolupament de diverses activitats de
caràcter social, com el Congrés per a la Feminització del
Dret Privat, les Jornades de Ciència o la Universitat Oberta
per a Gent Gran (UOM)
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Convocatòria en Ciències Socials: Projecte «Redcrosscards»,
que té com a objectiu donar suport a projectes de recerca
social que destaquin per la seva excel·lència i que estiguin
basats en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant
un enfocament original i innovador, informació robusta i
sòlida per comprendre amb deteniment els reptes socials
que s’han d’afrontar en el present i futur
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Convocatòria CaixaImpulse Consolidate 2020: Projecte
«Able Regain – Exoesquelet robòtic per a l’entrenament de
la marxa amb neurorehabilitació intensiva després d’un
accident cerebrovascular»
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en universitats i
centres de recerca espanyols o portuguesos
Convocatòria en Ciències Socials: Projecte «La urgència
social d’una població vella en augment: construcció de
serveis d’atenció domiciliària sostenibles», que té com a
objectiu donar suport a projectes de recerca social que
destaquin per la seva excel·lència i que estiguin basats en
dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un
enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida
per comprendre amb deteniment els reptes socials que
s’han d’afrontar en el present i futur
Convocatòria en Ciències Socials: Projecte «Mapatge i
subministrament de solucions rendibles per abordar la
pobresa energètica», que té com a objectiu donar suport a
projectes de recerca social que destaquin per la seva
excel·lència i que estiguin basats en dades quantitatives
que proporcionin, mitjançant un enfocament original i
innovador, informació robusta i sòlida per comprendre amb
deteniment els reptes socials que s’han d’afrontar en el
present i futur
Convocatòria CaixaImpulse Validate 2020: Projecte
«Foment de la medicina personalitzada en trastorns
neurològics amb organoides cerebrals derivats del pacient»
Convocatòria CaixaImpulse Validate 2020: Projecte «Cap a
la comercialització de BrainFocus per a la localització no
invasiva del focus convulsiu en l’epilèpsia»
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(Euros)
IMPORT

300.000

ENTITAT

UNIVERSITAT RAMON LLULL

99.550

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

96.974

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

14.720

UPACE SAN FERNANDO

22.810

VALENCIA ACOGE

24.000

VALORA CENTRO DE FORMACIÓN Y
ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

60.000

VALORIZA – ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL

27.200

VIDA NORTE – ASSOCIAÇÃO DE
PROMOÇÃO E DEFESA DA VIDA E
DA FAMILIA

24.000

VIVERO DE INICIATIVAS
CIUDADANAS (VIC)

30.000

XARXA DE CASES DE LA MÚSICA
POPULAR

5.000.000

XUNTA DE GALICIA

DESCRIPCIÓ
Desenvolupament del projecte «Foment de la recerca», que
té com a objectiu que el personal docent altament
qualificat per desenvolupar tasques de recerca s’hi dediqui
més intensament i s’alliberi parcialment de la dedicació a la
docència o activitats de gestió
Convocatòria en Ciències Socials: Projecte «Ciència de les
dades partint d’evidències per a la presa de decisions de les
autoritats governamentals oficials», que té com a objectiu
donar suport a projectes de recerca social que destaquin
per la seva excel·lència i que estiguin basats en dades
quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament
original i innovador, informació robusta i sòlida per
comprendre amb deteniment els reptes socials que s’han
d’afrontar en el present i futur
Convocatòria en Ciències Socials: Projecte «MindGAP», que
té com a objectiu donar suport a projectes de recerca social
que destaquin per la seva excel·lència i que estiguin basats
en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un
enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida
per comprendre amb deteniment els reptes socials que
s’han d’afrontar en el present i futur
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2020:
Projecte «Autonomia i inclusió a través del teatre negre»,
adreçat a promocionar la vida independent, l’autonomia
personal i el benestar de la gent gran, les persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties, així com
l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Veus des de l’exclusió», adreçat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Ocupa’t», adreçat a promoure projectes d’inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb discapacitat o
trastorn mental o persones en risc d’exclusió, amb atenció
especial a les persones i col·lectius en situació d’especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Rural 2020: Projecte
«Ruralid@des – Semear para Colher» en zones rurals de
Portugal, l’objectiu del qual consisteix a millorar la qualitat
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació
de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2020: Projecte
«Vidas com rumo!», orientat a promoure la millora de la
qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2020: Projecte
«Mobilitat rural inclusiva a la comarca de l’Alt Deva»,
orientat a impulsar projectes al medi rural adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per millorar
les condicions de vida, generar oportunitats i prevenir el
risc d’exclusió de les persones a l’àrea territorial on es duen
a terme
Desenvolupament del projecte de transformació de
l’escena musical en l’àmbit de ciutats mitjanes de
Catalunya, a través d’activitats formatives de caràcter
musical, tècnic, escolar i acadèmic i de divulgació
Fomentar activitats d’interès general amb motiu de
l’esdeveniment «Any Sant Jacobeu 2021». Inclou plans de
dinamització cultural i turística, així com de restauració del
patrimoni moble i immoble del Camí de Santiago
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

87.500

YMCA MADRID

48.180

YMCA MADRID

31.940

YMCA MADRID

24.000

YMCA MADRID

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social 2020: Projecte «Integra, d’intervenció sociofamiliar
amb famílies en risc d’exclusió social», orientat a promoure
el desenvolupament social i educatiu de nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, així com la
inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020: Projecte
«Nmarcha: itineraris individualitzats d’orientació», adreçat
a promoure projectes d’inserció sociolaboral adreçats a
joves, persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d’exclusió, amb atenció especial a les
persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat
arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Habitatges per a la inclusió social 2020:
Projecte «Pis d’emancipació per a joves extutelats», de
recursos d’atenció residencial temporal, orientat a la
inclusió de les persones en comunitat i a facilitar-los la vida
independent, amb atenció especial a les persones i
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la
crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2020: Projecte
«Ymtegra», adreçat a facilitar el desenvolupament integral i
el procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
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