COMPTES ANUALS DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA
D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA”,
Corresponents a l’exercici 2019

Comptes anuals que formula el Director General el 31
de març de 2020 perquè el Patronat els aprovi
posteriorment.

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.

FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA”
BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2019 I 2018 (milers d’euros)

ACTIU

Notes
Memòria

A) ACTIU NO CORRENT

31/12/2019

31/12/2018 (*)

11.325.720

11.306.043

Immobilitzat intangible
Aplicacions informàtiques

Nota 5

10.057
10.057

9.555
9.555

Immobilitzat material

Nota 5

376.946

372.535

Terrenys i construccions

228.581

220.059

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material

142.781

137.441

5.584

15.035

10.469.790

10.467.353

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 a cobrar
Clients, empreses del Grup i associades

Nota 12.2

Deutors diversos

Nota 6.2

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

2.437

-

42.373

42.530

251

251

1.591

432

433

474

40.098

41.373

426.554

414.070

206.730

193.359

8.413

6.906

116

89

1.363

586

147

108

Nota 6.2

6.787

6.123

Nota 6.1

149.487

144.982

148.879

144.982

Altres actius financers
Crèdits a entitats
Inversions financeres a curt termini

608

-

594

583

Instruments de patrimoni

Nota 6.2

413

410

Crèdits a entitats

Nota 6.2

108

108

73

65

48.236

40.888

48.236

40.888

11.532.450

11.499.402

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

Nota 7

Les Notes 1 a 18 i els Annexos 1 i 2 adjunts formen part integrant del Balanç a 31 de desembre de 2019.
(*) 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 2019 I 2018 (milers d’euros)

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes

31/12/2019

31/12/2018 (*)

Memòria
A) PATRIMONI NET
Fons propis

Nota 8

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

11.219.870

11.174.499

11.219.862

11.174.493

5.868.000

5.868.000

5.868.000

5.868.000

5.049.309

5.049.309

5.049.309

5.049.309

257.184

200.980

257.184

200.980

45.369

56.204

8

6

73.970

95.911

1.306

702

1.016

412

290

290

66.661

68.706

66.661

68.706

Deutes amb entitats del Grup i associades a llarg termini

Nota 6.4

6.000

26.500

Passius per impost diferit

Nota 11

3

3

238.610

228.992

C) PASSIU CORRENT
Provisions a curt termini

Nota 9

2.267

673

Deutes a curt termini

Nota 6.3

6.687

6.336

6.687

6.336

Deutes amb entitats del Grup i associades a curt termini

Nota 6.4

20.557

23.496

Beneficiaris – Creditors

Nota 10

112.484

94.670

96.615

103.817

Altres passius financers

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

Nota 12.2

6.851

3.007

85.916

98.461

Personal (remuneracions pendents de pagament)

1.736

49

Altres deutes amb les administracions públiques

2.112

2.300

11.532.450

11.499.402

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

Les Notes 1 a 18 i els Annexos 1 i 2 adjunts formen part integrant del Balanç a 31 de desembre de 2019.
(*) 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
2019 I 2018 (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
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
Altres despeses
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 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 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 + 16 + 17 + 18)
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 + 20)
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 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
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 (1 + 2 + 3
+ 4 + 5)
E) Variació del patrimoni net per ingressos i despeses imputats directament en el
patrimoni net (C1 + D1)
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 (A5 + E + F + G + H +
I)

2019

2018 (*)

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

20.954
4.221
7.203
1.293
8.237
(237.793)
(237.267)
(526)
4.154
(34.869)
(24.755)
(10.114)
(230.043)
(235.359)
(1.061)
6.387
(10)
(15.994)
1.598
1.598
(491.993)
400.000
400.000
400.000
(695)
(695)
399.305
(92.688)
148.892
56.204

Nota 8

45.369

56.204

Nota 4 i)
Nota 4 i)

2
24.682
1.900

(2)
7.203
1.293

26.584

8.494

(24.682)
(1.900)

(7.203)
(1.293)

(26.582)

(8.496)

2

(2)

-

-

45.371

56.202

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 4 i)
Nota 4 i)

Les Notes 1 a 18 i els Annexos 1 i 2 adjunts formen part integrant del Compte de Resultats a 31 de desembre de
2019.
(*) 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 2019
(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, 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 del Ministeri d’Economia i Empresa.
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 2019 i 2018 és del 40,00%.
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 tinguin una participació igual o superior al 30 per cent en
una entitat de crèdit o que els permeti el control d’aquesta en els termes establerts en l’article 42 del
Codi de comerç, de presentar anualment al Banc d’Espanya per a la seva aprovació un pla financer en
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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 Pla Financer (no reforçat) corresponent a l’exercici 2020 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.
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 encapçalat per 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 magnituds
principals següents a 31 de desembre de 2019 i 2018:
(Milions d’euros)
Patrimoni net consolidat
Benefici de l’exercici atribuïble al Grup
Total actius consolidats

2019
20.274
723
26.699

2018
19.290
1.233
26.021

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 2019 DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA”
La Fundació Bancària ”la Caixa” treballa per contribuir al progrés de la societat, i està compromesa amb
el present i el futur de les persones. L’activitat de la Fundació gira al voltant d’un eix principal: construir
una societat més cohesionada, equitativa i millor donant resposta a les necessitats de les persones més
vulnerables.
Les grans línies del Pla Estratègic 2016-2019, que ha guiat a la Fundació amb la premissa «Canviem
presents, construïm futurs», culminen aquest any 2019 amb els reptes convertits en èxits: focalitzar en
els programes socials, multiplicar la inversió en recerca, mantenir l’excel·lència en divulgació cultural i
científica i impulsar la transformació educativa. Per fer-ho, la Fundació ”la Caixa” centra el seu interès en
els programes de més impacte transformador, com els de lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social, els que fomenten l’ocupació i els que ajuden a millorar les condicions de vida de les persones més
vulnerables. Però a més, l’activitat de l’Obra Social també s’ocupa d’altres àmbits fonamentals per
promoure el progrés i la igualtat d’oportunitats, com la recerca biomèdica i la innovació, la formació en
l’excel·lència, la cultura i l’educació.
La Fundació ”la Caixa” ha dut a terme, durant l’exercici 2019, més de 50.000 iniciatives que han arribat a
més de 16 milions de beneficiaris. Tot això, amb un pressupost liquidat de 541,1 milions d’euros: el 58%
en l’àmbit social; el 21% en l’àmbit de cultura i educació; i el 21% en el de recerca i beques.
En l’àmbit social, el programa de Pobresa infantil impulsa el desenvolupament i la inclusió social de la
infància en situació de pobresa. L’any 2019 se n’han beneficiat 62.825 nens, amb el suport de més de
400 entitats socials col·laboradores. El programa d’Ocupació afavoreix l’accés al treball a persones amb
dificultats. En aquest exercici s’han integrat 43.757 persones en col·laboració amb 532 entitats socials i
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14.198 empreses contractants. El programa d’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades
proporciona suport psicosocial i espiritual a persones al final de la vida i els seus familiars a través de 52
equips d’atenció psicosocial que actuen en 143 hospitals i 133 equips domiciliaris. S’han atès 30.381
pacients i 39.617 familiars.
Gent Gran contribueix a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones; n’afavoreix l’envelliment actiu i
saludable i en preveu l’aïllament. 789.038 usuaris han participat en 16.838 activitats. A més, el
programa de Voluntariat promou el compromís de les persones amb la societat, amb més de 5.800
voluntaris en actiu el 2019.
A través del programa d’Habitatge s’ha facilitat una llar a joves, gent gran i famílies que han tingut una
reducció dels ingressos. S’ha arribat a més de 28.000 habitatges socials ocupats el 2019.
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 el programa d’Ajudes a projectes
d’Iniciatives Socials, que dona suport a entitats sense ànim de lucre per impulsar iniciatives dirigides a
persones en situació de vulnerabilitat. En aquest exercici s’han seleccionat 736 projectes que han arribat
a 268.231 beneficiaris. També, des de la Fundació de l’Esperança, centre d’acció social directa situat al
barri Gòtic de Barcelona, s’han atès 3.130 persones.
La Cooperació Internacional també contribueix a millorar la salut i el desenvolupament dels col·lectius
més vulnerables a l’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina, a través d’acords de col·laboració amb entitats
internacionals importants, per lluitar contra la malària, la pneumònia i la malnutrició.
En l’àmbit de recerca i beques, el programa de Beques de ”la Caixa” fomenta el talent investigador i la
formació en els millors centres de recerca i universitats nacionals i internacionals. S’han atorgat 218
beques el 2019: 120 de postgrau, 65 de doctorat i 33 de postdoctorat.
En Projectes de recerca i innovació, la Fundació hi ha invertit 42 milions d’euros. Concretament, la
Convocatòria d’Ajudes per a la Recerca en Salut ha seleccionat aquest any 25 iniciatives d’excel·lència
científica i amb gran valor potencial i impacte social. 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
a través de 5 àrees temàtiques: malalties cardiovasculars i malalties metabòliques associades;
neurociències; malalties infeccioses; oncologia, i tecnologies facilitadores vinculades a algun dels àmbits
anteriors. A més, fomenta la transferència de coneixement i tecnologia a la societat i la creació de noves
empreses: des de l’inici, el 2015, s’han generat 96 patents i s’han creat 32 spin-offs.
L’Observatori Social de ”la Caixa”, referent en l’aportació de diagnòstics sobre la realitat social, i el
centre Palau Macaya han contribuït a l’impuls del coneixement i la transformació social amb
l’organització de 850 activitats amb més de 67.200 participants al centre.
En l’àmbit de la cultura i l’educació, CaixaForum fa accessible la cultura a la ciutadania i apropa el
coneixement a totes les persones. S’han organitzat 32 exposicions i 10.825 activitats amb 2,6 milions de
visitants. CosmoCaixa, que aquest exercici ha fet 15 anys, promou el progrés social a través de la
divulgació científica i cultural i, des de 2004, ha organitzat més de 60 exposicions i l’han visitat més de
12 milions de persones. En aquest exercici 2019, CosmoCaixa ha inaugurat la nova Sala Univers, de
3.500 metres quadrats d’exposició, que van des del Big Bang fins a les últimes fronteres de l’univers.
L’organització d’Exposicions itinerants per tot el territori d’Espanya i Portugal és un dels instruments de
més abast i visibilitat del treball de l’Obra Social en l’àmbit de la sensibilització ciutadana. S’han
organitzat 92 exposicions en 80 ciutats, i hi han anat més de 3 milions de visitants.
Finalment, en l’àmbit de l’educació, el programa EduCaixa promou la transformació educativa. 2 milions
d’alumnes i 11.434 docents se n’han beneficiat en 8.060 escoles. I, en l’àmbit internacional, el programa
ProFuturo, que té com a objectiu reduir la bretxa educativa i digital al món a través de la tecnologia, ha
arribat aquest any a 10,3 milions de nens i nenes i a 34 països de Llatinoamèrica, l’Àfrica i Àsia.
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(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 2019, 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 2019.
El Director General ha formulat aquests comptes anuals en data 31 de març de 2020, i se sotmetran a
l’aprovació del Patronat. Se n’espera l’aprovació sense modificacions. Per part seva, el Patronat va
aprovar els comptes anuals de la Fundació Bancària ”la Caixa” de l’exercici 2018 el 30 de maig de 2019.
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.
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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. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a:
•
•
•
•
•
•

La vida útil dels actius materials i intangibles (vegeu Nota 5).
El càlcul del deteriorament de determinats actius (vegeu Notes 5 i 6).
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 elaborat sobre la base de la millor informació disponible al
tancament de l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2019, pot ser que esdeveniments que puguin
tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en els propers exercicis, cosa que es
faria, si escau, de manera prospectiva.
A 31 de desembre de 2019, la Fundació presenta un fons de maniobra negatiu per un import de 31.880
milers d’euros.
No obstant això, la Fundació té previst compensar aquesta situació amb els dividends que rebrà de la
filial Criteria Caixa, S.A.U. i amb la recuperació de l’Impost sobre Beneficis de l’exercici 2019 (vegeu Nota
6.5).
e)

Comparació de la informació

La informació corresponent a l’exercici 2018 que contenen aquests comptes anuals es presenta
exclusivament a efectes comparatius amb la informació relativa al 2019.
En l’exercici 2019 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 és la següent:

Bases de repartiment
Excedent de l’exercici (Nota 8)

45.369

Total

45.369

Aplicació

Import (milers
d’euros)

A Excedent d’exercicis anteriors
- Romanent
Total

(4)

Import (milers
d’euros)

45.369
45.369

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 2019, 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
estimada 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

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

Immobilitzat intangible
Aplicacions informàtiques

% Percentatge 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 milloren la seva utilització ni prolonguen la seva vida
útil es carreguen al compte de resultats en l’exercici en què es produeixen.
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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
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 procedeix a estimar 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 com
l’import més alt entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús. A aquest
efecte, el valor en ús es determina per referència al cost de reposició.
b) Instruments financers
Actius financers
Classificació
Els actius financers que, si escau, tingui la Fundació es classifiquen en les categories següents:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Préstecs i partides a 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.
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.
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Valoració posterior
Els préstecs, les partides a 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 es
produeix, 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.
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.
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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.
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.
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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 produeix el
corrent real de béns i serveis que aquests representen, independentment del moment en què es
produeixi 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 es produeix 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 comptabilitzaran en el compte de resultats de l’exercici en què
s’incorrin, al marge de la data en què es produeixi 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.
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.
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2. Ingressos.
2.1 Els ingressos per entregues 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 es produeixen.
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
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.
Les aportacions que ha fet 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 primer conveni col·lectiu, vigent fins al 31 de desembre de 2017, disposava que els treballadors
rebrien, en el moment de jubilar-se, una gratificació extraordinària de tres mensualitats. Aquest
compromís estava cobert mitjançant una pòlissa d’assegurances amb VidaCaixa. Amb l’entrada en vigor
del nou conveni col·lectiu el 2018, aquesta gratificació va ser substituïda per l’increment del 0,5% de
l’aportació al pla de pensions col·lectiu per part de l’Entitat.
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
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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 2019 i 2018 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.
En l’exercici 2019, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha rebut donacions amb assignació a finalitats
específiques per un import de 1.900 milers d’euros (1.260 milers d’euros el 2018). A més, el 2018 va
rebre llegats afectes a l’activitat de la Fundació per un import de 33 milers d’euros. Aquestes donacions i
llegats estan registrats a l’epígraf «Ingressos de l’activitat pròpia» del Compte de Resultats adjunt.
Durant l’exercici 2019, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha rebut diverses subvencions, considerades al
tancament de l’exercici com a reintegrables, 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 24.682 milers d’euros (7.203 milers d’euros el 2018) (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.
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(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 2019 i 2018 són els següents:
(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

(Milers d'euros)
Immobilitzat intangible
Saldo a 31
Entrades
de desembre o dotacions
Baixes
de 2017
de l'exercici de l'exercici

Saldo a 31
Traspassos de desembre
de l'exercici
de 2018

Cost
Aplicacions informàtiques

13.316

3.492

-

-

16.808

Total cost

13.316

3.492

-

-

16.808

Amortització acumulada
Aplicacions informàtiques

(4.793)

(2.460)

-

-

(7.253)

Total amortització acumulada

(4.793)

(2.460)

-

-

(7.253)

8.523

1.032

-

-

9.555

TOTAL NET

Les addicions que hi ha hagut durant els exercicis 2018 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 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

(Milers d'euros)
Immobilitzat material
Saldo a 31

Entrades

de desembre

o dotacions

Baixes

Traspassos

de desembre

Saldo a 31

de 2017

de l'exercici

de l'exercici

de l'exercici

de 2018

Terrenys

37.401

-

(249)

-

37.152

Construccions

255.437

-

(452)

739

255.724

Instal·lacions

117.834

5.737

(545)

5.645

128.671

Mobiliari i equips d'oficina

27.515

582

(125)

425

28.397

Elements de transport

1.991

-

-

-

1.991

Equips per a processos d'informació

30.369

446

(1)

577

31.391

Un altre immobilitzat

110.395

723

-

9

111.127

Obres en curs

13.329

9.101

-

(7.395)

15.035

Total cost

594.271

16.589

(1.372)

-

609.488

Construccions

(68.036)

(5.021)

240

-

(72.817)

Instal·lacions

(91.694)

(4.976)

545

-

(96.125)

Mobiliari i equips d'oficina

(23.964)

(691)

125

-

(24.530)

Elements de transport

(1.746)

(192)

-

-

(1.938)

Equips per a processos d'informació

(26.102)

(1.511)

1

-

(27.612)

Un altre immobilitzat

(12.518)

(1.143)

-

-

(13.661)

Total amortització acumulada

(224.060)

(13.534)

911

-

(236.683)

(270)

-

-

-

(270)

369.941

3.055

(461)

-

372.535

Cost

Amortització acumulada

DETERIORAMENT VALOR
TOTAL NET
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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.
Les principals addicions en l’exercici 2019 a l’immobilitzat en curs corresponen a la reforma d’un local
annex a l’EspaiCaixa Girona i al desenvolupament del projecte arquitectònic per construir el nou
CaixaForum València, que es preveu que s’inaugurarà el 2022.
Així mateix, les principals addicions que hi ha hagut durant l’exercici 2018 a l’immobilitzat material
corresponen principalment a les inversions efectuades per millorar diversos immobles on l’entitat duu a
terme les seves activitats, com ara la Sala Univers al CosmoCaixa Barcelona, l’auditori al centre Cap Roig
a Girona o la reforma i ampliació de l’edifici de la Congregació de Nostra Senyora de l’Esperança.
Les baixes que hi ha hagut durant l’exercici 2019 a l’immobilitzat material i a l’immobilitzat en curs
corresponen principalment al sanejament per la regularització de determinades partides de
l’immobilitzat, que han generat una pèrdua de 1.777 milers d’euros. A més, s’ha deteriorat parcialment
l’immoble adquirit a Barcelona, cosa que ha generat una pèrdua de 1.734 milers d’euros. Ambdues
pèrdues estan registrades a l’epígraf «Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat» del
Compte de Resultats adjunt.
En l’exercici 2018, les baixes corresponen a la venda de dos locals de Barcelona, que van generar un
benefici de 1.598 milers d’euros.
Els traspassos dels exercicis 2019 i 2018 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 el 2019 (CaixaForum Sevilla, Palau Macaya o en diversos Centres de
Gent Gran el 2018).
El compte «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 93.974 milers d’euros a 31 de desembre de
2019 (93.794 milers d’euros a 31 de desembre de 2018).
A 31 de desembre de 2019, l’apartat «Construccions» de l’immobilitzat material inclou un valor net
comptable de 38.447 milers d’euros, que correspon a Béns de Patrimoni Històric perquè compleixen les
condicions que estipulen 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 2019 s’ha registrat en el Compte de Resultats
un import de 17.509 milers d’euros com a despesa de l’amortització de l’immobilitzat intangible i
immobilitzat material (15.994 milers d’euros durant l’exercici 2018).
A 31 de desembre de 2019, l’Entitat manté uns actius materials i intangibles per uns imports bruts de
137.838 milers d’euros i 2.621 milers d’euros, respectivament, que estan totalment amortitzats i en ús
(136.043 milers d’euros i 1.464 milers d’euros, respectivament, a 31 de desembre de 2018).
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(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 2019 i 2018 és la següent:
Grupo Criteria Caixa, S.A.U.
(Milers d’euros)

Exercici

%
Participació

Capital
Social

Reserves

Dividends
a compte

Resultat
atribuït al Grup

Ajustos
per
valoració

2019
2018

100,00
100,00

1.834.166
1.834.166

16.579.310
15.590.223

(170.000)
(250.000)

1.098.209
1.577.290

73.317
(579.053)

Cost net de
la
participació
directa
10.467.353
10.467.353

Criteria Caixa, S.A.U., amb domicili social a Palma de Mallorca, a la plaça Weyler, 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 2019, el Net Asset Value (NAV) del Grup Criteria puja a 17.026 milions d’euros
(17.511 milions d’euros a 31 de desembre de 2018).
Durant l’exercici 2019, Criteria ha distribuït dividends a la Fundació Bancària ”la Caixa” per un import de
420.000 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) (400.000 milers d’euros el 2018).
No hi ha hagut moviments a l’epígraf «Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini –
Instruments de Patrimoni» durant els exercicis 2019 i 2018.
Crèdits a entitats
Durant l’exercici 2019, la Fundació ha contractat 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 estan
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).
El tipus d’interès que meriten aquestes imposicions oscil·la entre l’1% i l’1,4% en funció de la data de
venciment. Els interessos meritats durant l’exercici 2019, per un import de 26 milers d’euros, estan
registrats a l’epígraf «Ingressos financers» del Compte de Resultats adjunt.
Així mateix, durant l’exercici 2019 s’ha generat un ingrés per tipus de canvi de 46 milers d’euros,
registrat a l’epígraf «Diferències de canvi» del Compte de Resultats adjunt.
Durant el primer trimestre de l’exercici 2020, s’han cancel·lat la totalitat dels dipòsits descrits
anteriorment i s’ha formalitzat un compte a la vista en lliures esterlines amb CaixaBank, amb venciment
anual, el tipus d’interès nominal del qual és del 0,8%.
Altres actius financers
El saldo d’«Altres actius financers» a curt termini a 31 de desembre de 2019 correspon a la posició
derivada de la liquidació definitiva de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2018, per un import de
148.879 milers d’euros, mantinguda amb la capçalera del grup fiscal, CaixaBank, que s’ha liquidat el mes
de febrer de 2020 (vegeu Notes 11 i 12.2).
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6.2)

Inversions financeres a llarg i curt termini

Instruments de patrimoni
A 31 de desembre de 2019 i 2018, 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 2019 i 2018, per uns imports de
413 i 410 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. Al tancament de l’exercici 2019, en queden pendents de cobrament 324 milers
d’euros, que estan registrats en aquest epígraf a llarg termini, i 108 milers d’euros, registrats en aquest
epígraf a curt termini.
Els crèdits pendents de cobrament generats per aquesta operació, per un import total de 432 milers
d’euros, s’amortitzaran mitjançant cobraments anuals de 108 milers d’euros fins a la data que vencen,
l’any 2023. Aquest crèdit no merita cap tipus d’interès.
Així mateix, durant l’exercici 2019, una entitat privada ha concedit a la Fundació Bancària ”la Caixa” una
subvenció que es considera reintegrable al tancament de l’exercici segons el criteri definit a l’apartat 4i),
per un import de 2.438 milers de dòlars (2.185 milers d’euros), per dur a terme el projecte «Training for
Digital Future» (vegeu Nota 6.3).
Al tancament de l’exercici 2019 queda pendent de cobrament un import total de 1.864 milers d’euros,
que està registrat, a llarg termini, a l’epígraf «Inversions financeres a llarg termini – Crèdits a entitats»,
per un import de 1.267 milers d’euros, i, a curt termini, registrat a l’epígraf «Deutors comercials i altres
comptes per cobrar – Deutors diversos», per un import de 597 milers d’euros.
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,
per un import de 433 milers d’euros a 31 de desembre de 2019 (474 milers d’euros al tancament de
2018).
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 40.098 milers d’euros i 6.476
milers d’euros, respectivament, al tancament de l’exercici 2019 (41.373 milers d’euros i 5.812 milers
d’euros, respectivament, al tancament de l’exercici 2018).
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 2019 i 2018, els altres passius financers a llarg i curt termini són els següents:
(Milers d'euros)

31/12/2019
Llarg Termini Curt Termini

Deutes transformables en subvencions, donacions i llegats
Altres passius financers
Total

21.802

6.687

44.859

-

66.661

•

6.687

31/12/2018
Llarg Termini
Curt Termini
29.430

6.336

39.276

-

68.706

6.336

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 2019 i 2018 són els següents:
(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

(Milers d'euros)

Subvencions reintegrables
Saldo a 31
de desembre
de 2017

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 2018

Públic - Internacional

29.892

10.366

(1.309)

(9.519)

-

29.430

Deutes a ll/t transformables
en subvencions

29.892

10.366

(1.309)

(9.519)

-

29.430

Públic - Internacional

16.542

1.079

(13.601)

9.519

(7.203)

6.336

Deutes a c/t transformables
en subvencions

16.542

1.079

(13.601)

9.519

(7.203)

6.336

Ens

Les altes de l’exercici corresponen a les subvencions concedides a la Fundació durant l’exercici 2019, per
un import total de 17.472 milers d’euros. Principalment, han estat els projectes següents:
-

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 el març de 2019, per un import total de
5.738 milers d’euros.
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-

POTJ: Programa Operatiu de Treball 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 el maig de 2019 per al període 2019-2023, per un import total de 5.439
milers d’euros.

-

Projectes de recerca biomèdica i de salut: l’agència pública portuguesa Fundação para 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 el juliol de 2019, 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 el novembre de 2019, per un import total de 2.438 milers de
dòlars (2.185 milers d’euros).

Durant els exercicis 2019 i 2018, les baixes corresponen principalment a subvencions concedides en
exercicis anteriors a la Fundació com a Organisme Intermedi i que, en finalitzar el termini de sol·licitud
de la convocatòria per desenvolupar programes de treball juvenil, no s’han atorgat a entitats i empreses
finals.
Les principals subvencions concedides a la Fundació durant l’exercici 2018 han estat:

-

POTJ: Programa Operatiu de Treball 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. La subvenció es va
concedir l’abril de 2018 per al període 2017-2020, per un import total de 8.278 milers d’euros.

-

EIT-Health: programa que promou la creació d’empreses en l’àmbit científic, mitjançant
l’acompanyament d’experts i la subvenció de projectes de centres de recerca perquè
transformin el coneixement científic en empreses. La subvenció es va concedir el juliol de
2018, per un import total de 777 milers d’euros.

-

Assistència tècnica: el Fons Social Europeu també inclou finançament per a les activitats
necessàries per a la bona gestió del Programa Operatiu d’Inclusió Social (POISES) i Programa
Operatiu de Treball Juvenil (POTJ), en particular per a la preparació, gestió, seguiment, control,
informació i publicitat, així com avaluacions externes i estudis. La subvenció concedida per a
ambdós programes ha estat de 1.344 milers d’euros.

Durant els exercicis 2019 i 2018, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha registrat uns imports de 24.682 i
7.203 milers d’euros, respectivament, com a ingressos de l’exercici en el compte de «Subvencions
imputades a l’excedent de l’exercici» del Compte de Resultats, que corresponen a 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 42.582 i 36.868 milers d’euros, a 31
de desembre de 2019 i 2018, 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.
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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.
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 Caixa 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 2019 han pujat a 441 milers d’euros (695 milers
d’euros el 2018) 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
A 31 de desembre de 2019, l’apartat «Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini» inclou el
saldo del préstec descrit al paràgraf anterior mantingut amb Criteria, per un import de 6.000 milers
d’euros (26.000 milers d’euros a 31 de desembre de 2018).
Al tancament de l’exercici 2018, l’apartat incloïa un import de 500 milers d’euros, que corresponia a
l’import per pagar a llarg termini a Inmo Criteria Caixa, S.A. 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).
Deutes amb entitats del Grup i associades a curt termini
El saldo registrat a 31 de desembre de 2019 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 20.000 i 57 milers d’euros, respectivament
(20.000 i 94 milers d’euros, respectivament, a 31 de desembre de 2018).
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Així mateix, inclou el saldo pendent de pagar a curt termini a Inmo Criteria Caixa, S.A., per un import de
500 milers d’euros (2.300 milers d’euros el 2018), en virtut del conveni de col·laboració esmentat a
l’apartat anterior (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.
El Balanç de la Fundació Bancària ”la Caixa” presenta una situació de fons de maniobra negatiu a 31 de
desembre de 2019, per un import de 31.880 milers d’euros, que l’Entitat té previst compensar amb a)
els dividends que rebrà de la filial Criteria Caixa, S.A.U. i b) amb la recuperació de l’Impost sobre
Societats de l’any 2019:
a)

Criteria Caixa, S.A.U. és la societat instrumental a través de la qual la Fundació Bancària ”la
Caixa” gestiona el seu patrimoni i finança la seva activitat social, i genera els dividends
necessaris cada any per a l’exercici d’aquesta activitat i el compliment dels compromisos
assumits per la Fundació. Criteria té prou actius líquids a 31 de desembre de 2019 per cobrir,
durant l’exercici 2020, les necessitats de fons per dur a terme l’obra social de la Fundació
Bancària ”la Caixa”. En aquest sentit, el Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Accionista
únic de Criteria, a la reunió del dia 6 de febrer de 2020, ha acordat distribuir un import de
75.000 milers d’euros amb càrrec a la partida de Prima d’Emissió.

b) L’Impost sobre Societats per recuperar corresponent a l’exercici 2019, per un import de
161.363 milers d’euros, està registrat, al tancament d’exercici, a l’epígraf «Actius per impost
diferit», i es reclassificarà a curt termini a 31 de desembre de 2020 un cop presentada la
liquidació corresponent (vegeu Notes 6.1 i 11).
La resta de partides que l’Entitat té registrades a 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 2019 i 2018, els saldos d’aquest epígraf del Balanç adjunt, per un import de 48.236
i 40.888 milers d’euros, respectivament, corresponen a saldos de comptes corrents, principalment,
mantinguts a CaixaBank.
Durant els exercicis 2019 i 2018 no s’han obtingut rendiments per als saldos deutors dels comptes
corrents ja que el tipus d’interès mitjà ha estat del 0%.
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(8)

FONS PROPIS

El moviment que hi ha hagut en els exercicis 2019 i 2018 en els Fons Propis ha estat el següent:
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

200.980

56.204

-

257.184

200.980

56.204

-

257.184

56.204

(56.204)

45.369

45.369

Total Fons Propis

11.174.493

-

45.369

11.219.862

(Milers d’euros)

Saldo a
31/12/2017

Distribució del
resultat

Resultat de
l’exercici

Saldo a
31/12/2018

Fons Social

5.868.000

-

-

5.868.000

Reserves

5.049.309

-

-

5.049.309

127.831

73.149

-

200.980

127.831

73.149

-

200.980

73.149

(73.149)

56.204

56.204

11.118.289

-

56.204

11.174.493

(Milers d’euros)

Excedent d’exercicis anteriors
Romanent
Excedent exercici (Nota 3)

Excedent d’exercicis anteriors
Romanent
Excedent exercici (Nota 3)
Total Fons Propis

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, 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 milers d’euros.
Així mateix, el Protectorat del Ministeri d’Economia i Empresa, funcions que exercia anteriorment el
Ministeri d’Economia i Competitivitat, va emetre, el 14 d’abril de 2014, informe favorable relatiu a la
suficiència dotacional de la Fundació Bancària ”la Caixa”, de conformitat amb el que preveu l’article 35
de la Llei 50/2002, de Fundacions.
En data 30 de maig de 2019, el Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” va aprovar la distribució de
l’excedent de l’exercici 2018 a Romanent.
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(9)

PROVISIONS A LLARG I CURT TERMINI

El detall d’aquests epígrafs del Balanç adjunt a 31 de desembre de 2019 i 2018, juntament amb el
moviment de l’exercici, és el següent:
(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

(Milers d'euros)

2018
Saldo a
31/12/2017

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

Baixes

Regularitzacions de Aplicacions de Traspassos de
Saldo a
l'exercici
l'exercici
l'exercici
31/12/2018

941
290

-

1.231

-

Provisions a curt termini (Nota 4g)

865

-

Total provisions a curt termini

865

-

Total provisions a llarg termini

-

(529)
-

412
290

(529)

702

(721)

529

673

(721)

529

673

A 31 de desembre de 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.
A 31 de desembre de 2018, el saldo dels apartats «Obligacions per prestacions a llarg termini al
personal» i «Provisions a curt termini» corresponia al valor actual dels saldos pendents de pagament a
llarg i curt termini dels compromisos que va assumir en exercicis anteriors l’antiga Fundació ”la Caixa”,
en la prejubilació de determinats empleats.
Les dotacions de l’exercici 2019 corresponen, principalment, a llarg i curt termini, als imports meritats
per l’acord de desvinculació pactat amb la Direcció General (vegeu Nota 12.4).
En l’exercici 2019, la Fundació ha regularitzat un import de 500 milers d’euros corresponent a un excés
de provisió que va comptabilitzar en exercicis anteriors l’antiga Fundació ”la Caixa”, amb motiu dels
compromisos de prejubilació assumits. Aquesta regularització està registrada a l’epígraf «Despeses de
personal – Provisions» del Compte de Resultats adjunt.
L’aplicació registrada durant els exercicis 2019 i 2018 correspon als pagaments i a les aportacions fets al
pla de pensions, segons els acords de prejubilacions i jubilacions anticipades, per uns imports de 504
milers d’euros i 721 milers d’euros, respectivament.
Contingències i compromisos
A 31 de desembre de 2019, la Fundació Bancària ”la Caixa” té avals davant de tercers emesos per
entitats financeres per un import de 5.037 milers d’euros, que corresponen a avals contrets en garantia
de l’activitat que desenvolupa la Fundació (12.988 milers d’euros a 31 de desembre de 2018).
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(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 2019 i 2018 és el següent:
(Milers d'euros)

31/12/2019
Programa de Pobresa Infantil
Programa de Foment de l'Ocupació
Programa de Convocatòries 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

2.549
11.175
11.681
4.499
25.573
5.072
16.041

4.580
128
9.853
6.252
26.764
3.445
12.407

27.550

24.067

8.344

7.174

112.484

94.670

Altres col·laboracions amb entitats
Total Beneficiaris - Creditors

31/12/2018

El moviment que hi ha hagut en els exercicis 2019 i 2018 es presenta a continuació:
(Milers d'euros)

Saldo
31/12/2018

Augments

Disminucions
per pagaments

Reintegraments

Saldo
31/12/2019

Bene fi ci a ri s - Cre di 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
31/12/2017

Augments

Disminucions
per pagaments

Reintegraments

Be ne fi ci a ri s - Cre di tors

124.970

223.414

(247.016)

(6.698)

94.670

Total moviment de l'exercici

124.970

223.414

(247.016)

(6.698)

94.670

(Milers d'euros)

(11)

Saldo
31/12/2018

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 atès que durant l’exercici 2013 es va reduir la participació de Fundació Bancària ”la Caixa” en
CaixaBank per sota del 70%, 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
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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.
Fins a la data de formulació d’aquests Comptes Anuals, no s’ha tingut coneixement de cap contingència
fiscal derivada del procediment inspector esmentat que pugui tenir un impacte significatiu als estats
financers de l’entitat a 31 de desembre de 2019.
La Fundació Bancària ”la Caixa” té oberts a Inspecció els exercicis 2013 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 2019, la Fundació Bancària ”la Caixa” no ha fet 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 figura en les
notes fiscals dels Comptes Anuals d’aquests exercicis.
Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris
A l’Annex 1 s’indiquen les principals magnituds en relació amb exercicis anteriors, d’acord amb l’article
42 del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, i la disposició transitòria vint-i-quatrena de la Llei
27/2014, de l’Impost sobre Societats.
Conciliació dels resultats comptable i fiscal
A continuació es presenta una conciliació entre la despesa per Impost sobre Societats comptabilitzat en
el Compte de Resultats dels exercicis 2019 i 2018 i el Resultat abans d’impostos dels exercicis
esmentats:
(Milers d'euros)

Resultat abans d'impostos (1)
Augments / disminucions per diferències permanents
Des pe s e s no deduïbl e s
Di vi de nds de Cri te ri a
Al tres di s mi nuci ons / a ugments
Base imposable
Quota de l'Impost sobre Societats de l'exercici al 30%
IMPOST SOBRE BENEFICIS (2)
Resultat després d'impostos (1) + (2)

2019

2018

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

(92.688)
(403.620)
16.000
(400.000)
(19.620)
(496.308)
148.892
148.892

45.369

56.204
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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 2019 en signe negatiu un import de 22.241
milers d’euros que corresponen 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 i la despesa per indemnitzacions s’han
inclòs com a ajust positiu a l’apartat «Despeses no deduïbles», per uns imports de 17.509 milers d’euros
i 2.850 milers d’euros, respectivament (vegeu Nota 12.4).
A continuació, es presenta la conciliació entre el resultat comptable abans d’impostos dels exercicis
2019 i 2018 i la base imposable:
(Milers d'euros)
Exercici 2019
Resultat comptable abans d'impostos
Diferències permanents
Despeses no deduïbles
Dividends de Criteria
Altres
Base imposable
(Milers d'euros)
Exercici 2018
Resultat comptable abans d'impostos
Diferències permanents
Despeses no deduïbles
Dividends de Criteria
Altres
Base imposable

Augments

Disminucions

Imports
(115.994)

20.359
-

Augments

(420.000)
(22.241)

20.359
(420.000)
(22.241)
(537.876)

Disminucions

Imports
(92.688)

16.000
-

(400.000)
(19.620)

16.000
(400.000)
(19.620)
(496.308)

Actius/Passius fiscals diferits
Segons la normativa fiscal vigent, en els exercicis 2019 i 2018 hi ha determinades diferències
temporànies que s’han de tenir en compte a l’hora de quantificar la despesa d’impostos sobre beneficis
corresponent.
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Els orígens i moviments dels actius fiscals diferits registrats en el Balanç a 31 de desembre de 2019 i
2018 són els següents:
(Milers d'euros)

Actius fiscals diferits

31/12/2018

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

31/12/2019

Aporta ci ons a pl a ns de pens i ons
Fons per a compromi s os per prejubi l a ci ons
Ba s es i mpos a bl es nega ti ves
Deducci ons pendents d'a pl i ca ci ó
Al tres

1.835
221
371.570
40.409
35

2
161.363
28

(148.892)
(17)
-

1.837
221
384.041
40.392
63

Total

414.070

161.393

(148.909)

426.554

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

31/12/2018

(Milers d'euros)

Actius fiscals diferits

31/12/2017

Aporta ci ons a pl a ns de pens i ons
Fons per a compromi s os per prejubi l a ci ons
Ba s e s i mpos a bl es nega ti ves
De ducci ons pende nts d'a pl i ca ci ó
Al tres

1.818
194
366.564
40.452
24

37
27
149.993
12

(20)
(144.987)
(43)
(1)

1.835
221
371.570
40.409
35

Total

409.052

150.069

(145.051)

414.070

Les altes en concepte de «Bases imposables negatives» dels exercicis 2019 i 2018 es deuen,
principalment, a l’ingrés per Impost sobre Societats dels exercicis 2019 i 2018, per uns imports de
161.363 i 148.892 milers d’euros, respectivament.
Les baixes en concepte de «Bases imposables negatives» dels exercicis 2019 i 2018 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 2018 i 2017, respectivament.
CaixaBank va satisfer l’ingrés per Impost sobre Societats registrat en l’exercici 2017 (144.987 milers
d’euros) el mes de gener de 2019, mentre que, l’obtingut en l’exercici 2018 (148.892 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 2020.
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 2019 i de 2018, 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 2019 i 2018, 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, 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
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).

•

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. (vegeu Nota 6.4).

•

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).

•

Aportacions per part de 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.
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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, el Patronat de la Fundació va
aprovar, el 18 de maig de 2017, un protocol de gestió de la participació financera entre la Fundació
Bancària ”la Caixa”, Criteria i CaixaBank, que el Banc d’Espanya va aprovar el 23 de juny de 2017.
En data 29 d’abril de 2019, el Patronat de la Fundació va ratificar la plena vigència per a l’exercici 2019
del protocol de gestió de la participació financera descrit al paràgraf anterior i va actualitzar el domicili
social i les dades registrals de CaixaBank, S.A. El Banc d’Espanya va prendre nota d’aquesta ratificació el
27 de maig de 2019.
En la data de formulació d’aquests Comptes Anuals, està pendent que el Patronat en ratifiqui la plena
vigència per a l’exercici 2019. Aquest Protocol de Gestió està publicat a l’apartat de «Qui som –
Informació corporativa – Govern corporatiu – Documentació corporativa» de la pàgina web de la
Fundació Bancària ”la Caixa”, a www.obrasociallacaixa.org.
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, el Patronat de la
Fundació Bancària ”la Caixa” va subscriure, el 25 de gener de 2018, un nou Protocol Intern de Relacions
entre la Fundació Bancària ”la Caixa”, Criteria i CaixaBank. Aquest document està publicat a la pàgina
web de la Fundació Bancària ”la Caixa”, a www.obrasociallacaixa.org.
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A més de les operacions esmentades anteriorment, el resum de les transaccions efectuades durant els
exercicis 2019 i 2018 amb empreses del grup, multigrup, associades i altres parts vinculades és el
següent:
(Milers d'euros)

2019
Nota
Servei s re buts
Des pe s e s pe r i nte re s s os
(Nota 6.4)
Ingres s os per i nteres s os
(Nota 6.1)
Subve nci ons concedi des
Di vi de nds re buts
(Nota 6.1)
Ingres s os per l l oguers
Des pe s e s pe r l l ogue rs
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

(Milers d'euros)

2018
Nota
Servei s re buts
Servei s pres ta ts
Des pe s e s pe r i nte re s s os
(Nota 6.4)
Subve nci ons concedi des
Di vi de nds re buts
(Nota 6.1)
Ingres s os per l l oguers
Des pe s e s pe r l l ogue rs
Ingres s os per ces s i ó de ma rca
Al tres i ngres s os

Grup Fundació
Bancària "la Caixa"
(104)
(2.669)
6
4

Grup Criteria
(315)
12
(581)
400.000
11
54

Associades i
multigrup
(7.384)
(114)
(18.523)
246
(3.542)
1.667
14

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 produís 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 aportacions que efectua 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

31/12/2019
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 al
Fundació Privada Centre Joan Riu
As s i s tènci a i i ntegra ci ó s oci al i l a bora l de pers ones
di s ca paci ta des
Associació de Voluntaris de "la Caixa"
Promoci ó de l a pa rti ci pa ci ó d'empl ea ts i exempl ea ts del
grup ”l a Ca i xa” en acti vi ta ts s ol i dàri es

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

-

2.184

37

89

(2)

2.489

133

1.210

2

11.438

41

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

Entitats associades:
Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona
C. Ros el l ó, 132, Barcel ona
Sal ut gl obal : i nnovaci ó i tra ns mi s s i ó del conei xement
Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa, IrsiCaixa Avda . Di agona l 621, Barcel ona
Recerca Bi omèdi ca en SIDA
Fundació Profuturo
C. Jordá n, 11, Madri 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 ta l

12.2)

63

C. Pa l ma St. Jus t 4, Barcel ona

Saldos amb vinculades

L’import dels saldos en el Balanç amb vinculades a 31 de desembre de 2019 i 2018 és el següent:
(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 termi ni

(Nota 6.1)

-

-

2.415

Crè di ts i de utors a curt termi ni

(Nota 6.1)

-

72

149.527

-

-

22

-

-

4

(Nota 7)

-

-

48.218

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

-

(810)
(6.000)
(20.000)

(6.541)
-

(Nota 6.4)

-

(57)

-

Grup Fundació
Bancària "la Caixa"

Grup Criteria

Associades i
multigrup

-

71

145.000

Interes s os pendents de cobra me nt
a l l a rg termi ni
Interes s os pendents de cobra me nt
a curt te rmi ni
Efe cti u i a l tres a cti us l íqui ds
equi va l ents
Deutes a curt te rmi ni
Pré s tecs a l l a rg termi ni
Pré s tecs a curt te rmi ni
Interes s os pendents de pa ga me nt
a curt te rmi ni
(Milers d'euros)

31/12/2018
Nota
Crè di ts i de utors 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 a l l a rg te rmi ni
De ute s 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)

-

-

40.857

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

-

(500)
(2.406)
(26.000)
(20.000)

(4.003)
-

(Nota 6.4)

-

(94)

-

Addicionalment, l’Entitat manté les participacions financeres que es descriuen a la Nota 6.1.
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L’epígraf «Crèdits i deutors a curt termini», a 31 de desembre de 2019, inclou 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 s’ha liquidat el mes
de febrer de 2020 (vegeu Nota 6.1).
A 31 de desembre de 2018, aquest epígraf incloïa principalment la posició derivada de la liquidació
definitiva de l’Impost sobre Beneficis de l’exercici 2017, per un import de 144.982 milers d’euros,
mantinguda amb la capçalera del grup fiscal, CaixaBank, que es va liquidar el mes de gener de 2019.
L’epígraf «Deutes a curt termini» amb el Grup Criteria, a 31 de desembre de 2019 i 2018, inclou
principalment el saldo pendent de pagament, per uns imports de 500 i 2.300 milers d’euros,
respectivament, 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).
La resta del saldo d’aquest epígraf, per un import de 6.851 milers d’euros (4.109 milers d’euros al
tancament de l’exercici 2018), 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.
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 dietes 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 4.281 milers d’euros en l’exercici 2019 (4.682
milers d’euros en l’exercici 2018). D’aquests, les retribucions rebudes d’empreses del grup han estat de
3.924 milers d’euros el 2019 (3.726 milers d’euros el 2018).
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 2019 i 2018, eren el Director General i la Directora
General Adjunta.
Durant l’exercici 2019 ha tingut lloc un canvi de Director General, amb data efectiva el mateix 31 de
desembre.
L’Alta Direcció ha percebut un import de 1.566 milers d’euros per dur a terme les seves funcions en
l’exercici 2019 (1.366 milers d’euros en l’exercici 2018), en concepte de sous i salaris. Així mateix, amb
motiu de l’acord de desvinculació formalitzat amb el Director General anterior el mes de desembre de
2019, la Fundació ha registrat 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), així com 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 166 milers d’euros l’any 2019 (221 milers d’euros l’any
2018). 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 5 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 7 membres (2 dones i 5 homes).
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(13)

INGRESSOS I DESPESES

13.1)

Ajudes monetàries

A l’epígraf «Despeses per ajudes i altres» del Compte de Resultats adjunt, la Fundació registra les ajudes
concedides a entitats i persones físiques en compliment de les finalitats pròpies de la Fundació.
La composició d’aquest epígraf corresponent als exercicis 2019 i 2018 és la següent:
(Milers d'euros)

Programa de Beques per a estudis

2019

2018

32.009

30.086

17.223
21.959
48.737
21.474
7.519
28.172
33.991
1.411
2.231

16.314
21.366
46.302
6.796
8.984
19.490
27.956
1.822
2.140

Convenis de col·laboració amb Entitats:
Progra ma de Ll oguer Sol i da ri
Progra ma de Convoca tòri es Acci ó Soci a l
Progra ma d'Obra Soci a l Te rri tori a l
Progra ma de Foment de l 'Ocupa ci ó
Progra ma de Pobre s a I nfa nti l
Progra ma de Coope ra ci ó I nte rna ci ona l
Progra ma de Re cerca
Progra ma de Cul tura
Al tres Progra mes Soci a l s
Conveni de col ·l a bora ci ó a mb Admi ni s tra ci ons Públ i ques de s uport
a l de s envol upa me nt de projecte s s oci a l s , cul tura l s i de rece rca
Al tres col ·l a bora ci ons a mb enti ta ts
Total convenis de col·laboració amb Entitats

30.000

30.000

24.640
237.357

26.011
207.181

Total ajudes monetàries

269.366

237.267

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 (vegeu Nota 13.1). Així
mateix, també s’hi inclouen les despeses meritades de caràcter general o estructural necessàries per
desenvolupar les activitats.
La composició d’aquest epígraf del Compte de Resultats adjunt corresponent als exercicis 2019 i 2018 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

2019
162.466
10.299
7.804
10.879
2.679
1.170
28
31.057
5.450
13.691

2018
157.891
10.107
7.108
9.423
2.561
1.032
92
28.893
4.850
13.402

Total serveis exteriors

245.523

235.359

L’apartat de «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 ara
muntatge i desmuntatge d’exposicions, serveis necessaris per al funcionament dels centres culturals,
científics i socials, organització de conferències, concerts, tallers i prestació de serveis socials a
beneficiaris, entre d’altres.
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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 4.252 milers d’euros el 2019 (2.856 milers d’euros el
2018), així com a arrendaments d’oficines i immobles on la Fundació duu a terme les seves activitats,
per un import de 5.550 milers d’euros el 2019 (5.098 milers d’euros el 2018).
Arrendaments operatius
A 31 de desembre de 2019, la totalitat dels arrendaments de l’Entitat tenen el tractament
d’arrendaments operatius.
Els arrendaments operatius més significatius que es reflecteixen en el compte d’«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 2.356 milers d’euros el 2019 (2.834 milers
d’euros el 2018), així com el lloguer del local on està ubicat el centre CaixaForum Sevilla a Puerto Triana,
S.A.U., per un import de 481 milers d’euros el 2019 (479 milers d’euros el 2018) (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: 3.124 milers d’euros.
Entre un i cinc anys: 6.518 milers d’euros.
Més de cinc anys: 17.774 milers d’euros.

Despeses de personal

El detall d’aquest epígraf del Compte de Resultats a 31 de desembre de 2019 i 2018 és el següent:
(Milers d’euros)
2019

2018

Sous i salaris
Sous
Indemnitzacions

25.798
3.355

24.563
192

Total

29.153

24.755

Les indemnitzacions que han ocorregut durant els exercicis 2019 i 2018 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 inclou 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)
2019

2018

Càrregues socials
Seguretat Social a càrrec de l’empresa
Altres càrregues socials

5.491
5.386

5.147
4.967

Total

10.877

10.114

L’import de 5.386 milers d’euros registrat a l’apartat «Altres càrregues socials» a 31 de desembre de
2019 inclou un import de 2.146 milers d’euros en concepte d’aportacions al pla de pensions col·lectiu
(1.702 milers d’euros el 2018). 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 l’exercici 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 SOCIAL
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
Pròpia
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. Dirigides principalment a la
pobresa infantil i a l’estímul de l’ocupació, el suport emocional, l’atenció integral per a malalts avançats
i l’educació i alfabetització infantil, que, durant l’exercici 2019, es reforcen i s’amplien.
A més, es consoliden les accions i activitats encaminades a la convivència i cohesió social en contextos
multiculturals i a la promoció de l’envelliment actiu.
Entre les principals actuacions que s’han dut a terme el 2019 destaquen:
•

El programa de pobresa infantil CaixaProinfància ha aconseguit tenir presència les 17
comunitats autònomes espanyoles amb la incorporació d’Astúries (Mieres), Cantàbria
(Santander) i La Rioja (Logronyo) com a noves zones d’actuació.
Durant el 2019 el programa ha atès 62.825 menors i 7.997 pares i mares, amb un model de
treball consolidat per al desenvolupament integral i la inclusió social de la infància en situació
de pobresa.
Així mateix, el programa ha establert relacions institucionals amb els Ajuntaments de Lisboa i
de Porto per implementar CaixaProinfància en aquestes ciutats.

•

Consolidació del programa Incorpora a Portugal. Gràcies als seus més de 10 anys de trajectòria
a Espanya i al seu model d’integració sociolaboral, que es considera un referent perquè
combina de manera òptima les necessitats del teixit social i empresarial de la zona, el 2019 ha
aconseguit inserir 36.803 persones.
A més, s’ha consolidat a Andalusia i s’ha ampliat a Catalunya i a la Comunitat de Madrid la línia
Incorpora Jove, dirigida a joves en situació de vulnerabilitat, amb especial èmfasi en els que
han estat sota la tutela de l’Administració pública i que, un cop arriben a la majoria d’edat,
deixen de dependre’n.
Incorpora Jove desenvolupa, a través d’un tècnic especialitzat, accions diverses per facilitar un
projecte de vida individual als joves.
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•

Continua la col·laboració amb les entitats seleccionades en l’exercici 2017 en la convocatòria
«Más Empleo» inclosa dins del Programa Operatiu d’Inclusió Social i de l’Economia Social
(POISES), dirigit 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 que en
permetin la inserció en el mercat laboral. Es tracta d’un programa fet en col·laboració amb el
Fons Social Europeu. Durant el 2019 s’han facilitat més de 5.000 llocs de treball.

•

Execució de la convocatòria «Más Empleo Joven» dins del Programa Operatiu de Treball
Juvenil (POTJ), que té per objectiu fomentar la generació de treball estable i de qualitat per a
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. Durant el 2019 s’han
aconseguit generar més de 1.800 llocs de treball.

•

S’ha posat en marxa la prova pilot d’un nou projecte transversal en 27 centres que connecta
els programes Gent Gran i Incorpora. Els voluntaris del programa Gent Gran acompanyen les
persones de més de 45 anys perquè aprenguin a desenvolupar competències digitals.
S’aprofiten les aules informàtiques dels centres amb el propòsit de facilitar-ne la incorporació
laboral a través del programa Incorpora. Ha comptat amb la participació de 80 persones grans
voluntàries i s’han format un total de 200 persones.
Inici del projecte «Bon Tracte», que té com a objectiu sensibilitzar la gent gran sobre què és un
bon tracte, tant des d’una perspectiva ètica com de drets, mitjançant la celebració de 807
tallers en tot el territori espanyol i amb la participació de més de 13.900 persones el 2019.

•

El programa d’Atenció integral a persones amb malalties avançades continua donant suport
tant als pacients com als seus familiars, i complementa el model assistencial de cures
pal·liatives. El 2019 s’ha consolidat la implementació a Portugal dels 10 equips d’atenció
psicosocial als territoris de Porto, Coïmbra, Bragança, Guarda, Lisboa (2 equips), Beja, Faro,
Madeira i les Açores. El 2019, la Fundació ha atès un total de 30.381 pacients i 39.617 familiars
a Espanya i Portugal.
Així mateix, 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».
A més, el programa ha fet 10 anys el 2019. S’han fet 17 actes de reconeixement a les entitats
socials i equips d’atenció que formen part del programa a totes les comunitats autònomes
espanyoles.

•

S’ha continuat facilitant l’accés a l’habitatge a les persones amb les rendes més baixes a través
dels programes Lloguer Solidari i Habitatge Assequible.

•

El programa d’educació digital «ProFuturo», en col·laboració amb la Fundació Telefónica, té
com a objectiu reduir la bretxa educativa al món proporcionant una educació digital de
qualitat a nens i nenes en entorns vulnerables de Llatinoamèrica, l’Àfrica i Àsia.
El programa ha sumat 6 països més en el seu àmbit d’actuació, i ha arribat a un total de 34
països. A més, s’ha iniciat el pla d’actuació per expandir-lo a dos països més: les Bahames i
Sierra Leone.
Així mateix, s’han llançat nous recursos educatius als docents i s’ha treballat en adaptar i
integrar recursos educatius propis de la Fundació Bancària ”la Caixa”.
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•

En el marc del programa de Convocatòries per a iniciatives socials, la Fundació ha continuat
col·laborant amb entitats i associacions en territori espanyol a través del llançament de 9
convocatòries, en els àmbits de la discapacitat i dependència, envelliment, humanització de la
salut, inserció sociolaboral, pobresa infantil, interculturalitat, habitatge i acció social en l’àmbit
rural, amb un total de 736 projectes seleccionats.
A més, s’ha estès el programa a Portugal amb el llançament de 5 noves convocatòries, a través
de les quals la Fundació ha col·laborat en 120 projectes més. També en territori portuguès,
s’ha llançat la segona edició del programa «Promove», que té com a objectiu impulsar
projectes pilot innovadors que contribueixin a la transformació i dinamització del territori
interior de Portugal. El 2019 s’han seleccionat 8 projectes.

•

El programa internacional «Work for Progress», de creació de llocs de treball per a dones i
joves a l’Índia, Moçambic i el Perú, ha posat en marxa un nou desafiament seleccionant 6
solucions tecnològiques relacionades amb l’agricultura (Moçambic i el Perú) i la promoció de
l’emprenedoria femenina (Índia). Així mateix, amb l’objectiu d’accelerar el creixement de les
empreses i garantir-ne la sostenibilitat, s’ha ampliat la xarxa de socis en els tres països
d’actuació. S’hi han implicat 12 organitzacions i 8.000 beneficiaris nous, que se sumen a les 23
organitzacions i més de 17.000 persones implicades fins avui.
Des que es va crear, el programa ha aconseguit posar en marxa 559 microempreses i 1.600
llocs de treball.

•

En l’àmbit de la salut global, s’ha avançat en la lluita contra la malnutrició infantil mitjançant la
consolidació, juntament amb ACNUR, del programa MOM, de reducció de la malnutrició
maternoinfantil en contextos d’emergència i refugiats a Etiòpia. El 2019 s’ha beneficiat amb
aquest programa 138.000 nens i 24.800 mares.

•

La Fundació Bancària ”la Caixa” manté la seva col·laboració amb Gavi, the Vaccine Alliance, per
lluitar contra la mortalitat infantil a Moçambic mitjançant la vacunació de menors de 5 anys. El
2019 s’ha contribuït a vacunar més de 200.000 nens.
Així mateix, el programa «ARIDA» de detecció i prevenció de la pneumònia en col·laboració
amb UNICEF, ha beneficiat durant els cinc anys de projecte més d’1,6 milions de persones a
Bolívia, Etiòpia, Moçambic, el Nepal, Zimbàbue i Sierra Leone.

•

El programa de Voluntariat ha consolidat l’oferta d’activitats. S’han potenciat les línies del Pla
Director, amb 7.013 activitats (en pobresa infantil i exclusió social, ocupabilitat, salut, gent
gran i educació financera), i s’han establert sinergies amb entitats del territori i s’han potenciat
les formacions presencials al voluntariat, necessàries per dur a terme la seva acció solidària.
A més, el nombre de voluntaris compromesos ha crescut; s’ha arribant a comptar amb la
col·laboració de més de 5.800 voluntaris actius.
D’altra banda, s’ha consolidat la professionalització de l’estructura de l’Associació de
voluntaris en el territori a través de les seves 31 Delegacions territorials, per tal de potenciar la
comunicació del programa, tant a nivell intern com extern.
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Recursos humans utilitzats en l’activitat.
Nombre

Tipus
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari

Nre. hores/any

Previst

Fet

Previst

Fet

145
4.800

143
5.829

246.716
122.084

241.839
129.728

Beneficiaris o usuaris de l’activitat.
Nombre
Previst
4.700.000 - 4.800.000
14.027

Tipus
Persones físiques
Persones jurídiques

Fet
7.163.713
11.178

Recursos econòmics utilitzats en l’activitat.
(I mport e n mi l e rs d'e uros )

Import
Despeses/Inversions
Despes es per ajudes i al tres
a) Ajudes monetàri es
b) Ajudes no monetàri es
c) Despeses per col ·l aboraci ons i òrgans de govern
Vari aci ó d'exi s tènci es de productes acabats i en curs de fabri caci ó
Aprovi si onaments
Despes es de personal
Al tres des peses d'expl otaci ó
Amorti tzaci ó de l 'i mmobi l i tzat
Deteri orament i resul tat per al i enaci ó d'i mmobi l i tzat
Despes es fi nanceres
Vari aci ons de val or raonabl e en i nstruments fi nancers
Di ferènci es de canvi
Deteri orament i resul tat per al i enaci ons d'i nstruments fi nancers
Impostos sobre benefi ci s
Subtotal despeses
Adqui si ci ons d'i mmobi l i tzat (l l evat de Béns de Patri moni Hi stòri c)
Adqui si ci ons Béns de Patri moni Hi s tòri c
Cancel ·l aci ó deute no comerci al
Subtotal inversions
TOTAL RECURSOS UTILITZATS

Previst

Fet

180.421

176.764

15.407
126.113
2.686

16.981
134.189
3.131

324.627

331.065

324.627

331.065

Objectius i indicadors de la realització de l’activitat.
Objectiu
Consolidació de
l’orientació social
Reforçar i ampliar les
intervencions en pobresa
infantil

Reforçar i ampliar les
intervencions en ocupació

Millorar l’ocupabilitat dels
joves

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

Quantificació
Previst
Fet
57% - 60%
58%
62.000 - 64.000
nens

62.825 nens

40.900 famílies

37.038
famílies

84.000 ateses

98.944 ateses

34.000 - 38.000
insercions
25.000 joves

36.803
insercions
18.027 joves
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Objectiu

Indicador

Impulsar l’alfabetització
de nens en països en vies
de desenvolupament

Nre. de nens que es beneficien
del programa ProFuturo

Consolidar l’atenció de les
persones en la fase final
de la vida

Nre. de pacients atesos en el
programa Atenció Integral a
persones amb malalties
avançades

Quantificació
Previst
Fet
4.300.000 nens
4.300.190
nens
25.000 - 28.000
pacients

30.381
pacients
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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 beques
Pròpia
Recerca i Educació
Àmbit nacional i internacional

Descripció detallada de l’activitat prevista.
El Pla Estratègic 2016-2019 de la Fundació ha apostat decididament per la recerca, i considera
incrementar de manera substancial el pressupost anual destinat a aquesta línia d’actuació. En aquest
sentit, l’activitat en aquest àmbit se centra 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.
Convocatòria de 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’eradicar malalties com ara la sida, el càncer, malalties neurodegeneratives o les malalties
cardiovasculars, entre d’altres.
Convocatòria de projectes de recerca en ciències humanes i socials: dirigida a equips
d’universitats i centres de recerca que desenvolupen investigacions socials 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.

El 2019, entre les principals actuacions que s’han dut a terme destaquen:
•

En l’àmbit de la formació d’investigadors, s’ha dut a terme el llançament de noves
convocatòries i s’han atorgat 218 beques. La tipologia d’aquestes beques ha estat:
−
−
−
−
−
−

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
22 beques de postdoctorat en modalitat Incoming
11 beques de postdoctorat en modalitat Retaining

Els programes de doctorat i postdoctorat tenen dues modalitats diferents:
- Incoming: el seu objectiu és atreure talent internacional cap als centres de recerca
d’Espanya i Portugal. Són beques dirigides a joves investigadors de totes les
nacionalitats perquè puguin fer estudis de doctorat o dur a terme projectes de
recerca postdoctoral en centres de recerca d’excel·lència. A Espanya són els centres
acreditats amb els distintius Severo Ochoa o María de Maeztu i els Instituts
d’Investigació Sanitària Carlos III. A Portugal, són les unitats que la Fundação para a
Ciência i a Tecnologia qualifica com a «excel·lents» o «excepcionals». 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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− Retaining: el seu objectiu és retenir el millor talent investigador a Espanya i
Portugal. Són beques dirigides a joves investigadors de totes les nacionalitats que
resideixen a Espanya i Portugal, perquè puguin fer estudis de doctorat o dur a terme
projectes de recerca postdoctoral en qualsevol universitat o centre de recerca
d’Espanya o Portugal.
•

Resolució de la 2a convocatòria de Recerca en Salut «Health Research», dirigida a potenciar
projectes cardiovasculars, neurològics i de malalties infeccioses i oncològiques, en
col·laboració amb centres d’excel·lència a Espanya i Portugal. S’han seleccionat projectes
amb més potencial, excel·lència i impacte social, ja sigui en l’àmbit de la recerca bàsica,
clínica o translacional.

•

Llançament de la 1a convocatòria en l’àmbit de la recerca de les ciències socials, dirigida a
equips d’universitats i centres de recerca d’Espanya i Portugal. S’han seleccionat 13
projectes per promoure recerca social d’excel·lència i traslladar-ne el contingut a la societat
a través de l’Observatori Social i el Palau Macaya.

•

Impuls a projectes pioners de recerca en biomedicina, mitjançant la col·laboració en
projectes punters estratègics de recerca biomèdica, com ara:
- Projecte de biòpsia líquida, en col·laboració amb l’IBEC (Institute for
Bioengineering of Catalonia) i el VHIO (Vall d’Hebron Institut d’Oncologia), que fa un
estudi sobre com les forces mecàniques determinen la progressió tumoral i es
desenvolupen noves tecnologies per millorar el diagnòstic i el seguiment de les
malalties oncològiques.
- Projecte d’erradicació de la malaltia del Pian mitjançant la distribució
d’azitromicina a Papua Nova Guinea.
- Projecte pioner en la recerca i el tractament de la migranya, en col·laboració amb
l’Hospital Vall d’Hebron, en la inauguració del nou centre «Migrain Adaptive Brain
Center».
- Projecte de recerca HEPACARE (HEPAtocellular CARCINOMA Erradication), que
proposa utilitzar la immunoteràpia en les malalties hepàtiques i el càncer de fetge.
- Projecte de recerca centrat en la reparació i regeneració de teixits i com afecten
aquests processos les malalties cròniques i l’envelliment, en col·laboració amb l’IRB
(Institut de Recerca Biomèdica).
- Col·laboració amb la Fundació DACER de Madrid per adquirir un exoesquelet per a
la rehabilitació de pacients amb dany cerebral.

•

Llançament del programa de beques de recerca «Programme for cancer research ”la Caixa”
VHIO», dirigit a joves investigadors postdoctorats i metges amb talent en aspectes clau de la
recerca en oncologia detectats, a través del conveni de col·laboració amb el VHIO (Vall
d’Hebron Institut d’Oncologia).

•

Llançament de dues noves convocatòries del programa «CaixaImpulse», en l’àmbit de la
innovació i la translació de la tecnologia en salut, mentoring i formació als projectes
d’innovació biomèdica:
- «CaixaImpulse Valida’t»: suport a 20 projectes europeus de recerca en les
primeres etapes, per validar-ne l’actiu i definir un pla de valoració, amb l’objectiu de
poder tenir sortida en el mercat. El programa d’innovació i transferència de
tecnologia en biomedicina i salut aconsegueix, amb la seva 5a convocatòria, un total
de 99 projectes innovadors, i es basa en la creació ja establerta de 18 «Spin-offs»,
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des de l’inici del programa.
- «CaixaImpulse Consolida’t»: suport a projectes d’innovació biomèdica més madurs
i més pròxims al mercat, a Espanya i Portugal. Els projectes seleccionats reben
suport financer de fins a 300.000 € i es beneficien d’un programa d’acompanyament
totalment personalitzat i especialitzat partint de les seves necessitats. Després del
període d’avaluació, s’han seleccionat 4 projectes el 2019, que tenen els dos anys
següents per executar el seu pla de desenvolupament i arribar a estats de més
maduresa perquè siguin més atractius per a agents de finançament privat.
•

Llançament d’una nova convocatòria d’innovació Gender Net Plus, en què s’han seleccionat
13 projectes amb l’objectiu d’aprofundir les causes de la desigualtat de gènere en la recerca i
impulsar-hi la igualtat. Aquest programa està cofinançat amb la Comissió Europea.

•

Consolidació de l’acord de col·laboració amb la Fundação para a Ciência i a Tecnologia de
Portugal per impulsar projectes de recerca d’excel·lència i impacte social en l’àmbit de la
biomedicina i la salut. Mitjançant aquesta aliança, la Fundação de Portugal igualarà la
inversió que la Fundació Bancària ”la Caixa” destini a projectes de recerca a Portugal.

•

L’Observatori Social de ”la Caixa” consolida les sessions d’Intermediació del coneixement
(«Knowledge Brokering») amb un projecte pilot sobre l’Informe de Benestar Econòmic i
Material a Espanya, que analitza les necessitats socials vinculades a les condicions materials
de vida. L’objectiu d’aquest projecte ha estat identificar intervencions públiques i privades
que podrien millorar els reptes de pobresa indicats a l’Informe. També s’han dut a terme una
sèrie de treballs en l’àmbit de l’economia redistributiva que dibuixen escenaris de possibles
solucions a aquests reptes.
Llançament d’una nova línia de 6 convocatòries caracteritzada per la seva agilitat i flexibilitat
per finançar propostes de recerca en ciències socials. L’objectiu d’aquestes convocatòries és
enriquir l’actuació dels agents del tercer sector i de les administracions públiques que
treballen en l’àmbit de la cohesió social.
A més, s’ha publicat un dossier titulat «Habitatge: dret o mercat?», centrat en l’accés a
l’habitatge dels col·lectius més vulnerables i l’Informe «Reforçar el benestar social: de
l’ingrés mínim a la renda bàsica”, que analitza la situació social d’Espanya i la capacitat de les
ajudes i subsidis existents per garantir uns ingressos mínims a tots els ciutadans. També
s’han publicat tres Informes: «Mercat de treball», «Habitatge» i «Salut», que serveixen com
a marc de referència per fer el seguiment de les necessitats socials en territori espanyol
partint d’una sèrie d’indicadors propis.

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

Nombre
Previst

Fet

Nre. hores/any
Previst
Fet

47
-

51
-

79.823
-

86.408
-
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Beneficiaris o usuaris de l’activitat.
Nombre

Tipus

Previst
978
193

Persones físiques
Persones jurídiques

Fet
1.186
248

Recursos econòmics utilitzats en l’activitat.
(Import en milers d'euros)
Import
Despeses/Inversions
Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàri es
b) Ajudes no monetàries
c) Despeses per col ·laboracions i òrgans de govern
Vari aci ó d'exi stències de productes acabats i en curs de fabricació
Aprovisi onaments
Despeses de personal
Al tres despeses d'explotació
Amortització de l 'i mmobili tzat
Deteriorament i resul tat per alienació d'immobilitzat
Despeses financeres
Vari aci ons de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvi
Deteriorament i resul tat per alienacions d'instruments fi nancers
Impostos sobre benefi cis
Subtotal despeses
Adquisici ons d'immobili tzat (ll evat de Béns de Patrimoni Històri c)
Adquisici ons Béns de Patri moni Històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions
TOTAL RECURSOS UTILITZATS

Previst

Fet

63.875

79.858

4.502
29.476

6.355
18.999

97.853

105.212

97.853

105.212

Objectius i indicadors de la realització de l’activitat.
Objectiu
Multiplicar la inversió en
recerca i formació
d’excel·lència
Focalitzar les intervencions
en recerca
Reforçar i ampliar la
inversió en recerca
centrada en la salut
Consolidar el programa de
beques centrat en la
formació de joves
científics

Indicador
% pressupost recerca i formació
d’excel·lència / total pressupost
% d’inversió en recerca dins de les 3
línies (formació, suport i translació)
/ total d’inversió en recerca
% d’inversió en recerca en àmbits
de salut sobre el total d’inversió en
recerca
% d’inversió en el programa de
beques sobre el total d’inversió en
recerca

Quantificació
Previst
Fet
18% - 20%

21%

90% - 92%

89,1%

63% - 65%

67,9%

33% - 35%

34,2%
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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
Pròpia
Cultural, Científica i Educació
Àmbit nacional i internacional

Descripció detallada de l’activitat prevista.
Actuacions encaminades a desenvolupar diverses accions dirigides 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 (CosmoCaixa i CaixaForum) com en la resta del territori nacional,
mitjançant exposicions, tallers, conferències, concerts, etc.
Per fer-ho es duen 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 2019, destaquen:
•

•

Exposicions:
-

Exposició «Disney», a CaixaForum Palma i Saragossa.

-

Exposició «Tintín i la lluna», a CaixaForum Saragossa i Sevilla i a CosmoCaixa Barcelona,
en col·laboració amb el Museu Hergé de Bèlgica.

-

Exposició «Faraons», a CaixaForum Girona i Sevilla, en col·laboració amb el British
Museum.

-

Exposició «Era del luxe», a CaixaForum Barcelona i Madrid, en col·laboració amb el
British Museum.

-

Exposició «Miralls, dins i fora de la realitat», a CosmoCaixa Barcelona, en col·laboració
amb l’Institut de Ciències Fotòniques i el Museu de Matemàtiques de Catalunya.

-

Exposicions «Tolouse-Lautrec» i «Olga Picasso», a CaixaForum Madrid.

-

Exposició «Els Déus del Prado» a CaixaForum Saragossa, en col·laboració amb el Museu
del Prado.

-

Exposició «Leda Atòmica» de Dalí a CaixaForum Saragossa.

Concerts participatius (Messies de Händel, cors d’òpera) a noves ciutats del territori
espanyol com Badajoz, Santiago, Granada, Málaga, Las Palmas, Pamplona i Sevilla, entre
d’altres, així com a Porto i Braga (Portugal). A més, s’ha estrenat a Barcelona el concert
participatiu «Pop Rock Hits», un projecte musical en què cantants aficionats de 16 a 29 anys
comparteixen escenari amb professionals per interpretar algunes de les peces més
conegudes de la música pop rock.
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•

Nou espectacle familiar dedicat a les òperes de Mozart als 8 CaixaForums, «Papageno &
Companyia», que ha complementat l’àmplia oferta de concerts escolars per tot el territori
espanyol.

•

Llançament d’una nova convocatòria del programa «Art for Change», 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.

•

El programa educatiu EduCaixa ha reforçat el seu objectiu de contribuir a transformar el
sistema educatiu espanyol posant l’atenció en els seus tres eixos estratègics:
-

Desenvolupament de competències de l’alumnat amb activitats, recursos i programes
educatius en línia que acompanyen el docent. Aquest any, EduCaixa ha llançat cinc nous
programes: STEAMxChange, Comunica, Curiosity, Emociona i BeCritical.

-

Programa «Lideratge per a l’aprenentatge». Desenvolupament professional del
professorat i dels equips directius de centres educatius a través del programa de
lideratge pedagògic i la capacitació a docents en metodologies i continguts relacionats
amb pràctiques d’aula, en col·laboració amb l’Institute of Education (IOE) de la
University College of London. Ha comptat amb la participació de més de 100
representants d’equips directius de 50 centres educatius de tot l’Estat.

-

Llançament d’una convocatòria adreçada a qualsevol centre educatiu d’Espanya, per
generar i transferir evidències, i promoure la cultura de l’avaluació en l’àmbit educatiu
per impulsar la presa de decisions basades en l’evidència.

•

S’han finalitzat les obres de renovació a la Sala Permanent del CosmoCaixa a Barcelona.
Aquesta nova sala, denominada «Sala Univers», ha inaugurat una nova exposició permanent
que descriu els cosmos i la seva evolució des del Big Bang fins a l’actualitat a partir
d’experiències interactives, objectes reals i reproduccions científiques i artístiques.

•

Inauguració de la projecció de ciència-ficció «Spherium» al CosmoCaixa de Barcelona, en
col·laboració amb el Planetari de Madrid.
Aquesta projecció de dibuixos animats descriu les característiques d’alguns dels tipus més
usuals de planetes extrasolars que els astrònoms han descobert durant els últims anys.

•

Llançament de la 4a Convocatòria de projectes al Palau Macaya, de reflexió, debat,
intercanvi i difusió d’idees. L’objectiu és presentar metodologies innovadores capaces de
generar progrés i transformació social.
També al Palau Macaya, s’ha implementat el projecte «Reflexions: societat més diversa,
societat menys solidària?» sobre la solidaritat mitjançant el diàleg públic entre diverses
cultures i mitjançant una sèrie de seminaris amb professionals de diverses disciplines i
posteriors diàlegs entre dos especialistes oberts al públic general.

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

Previst

Nombre
Fet

Nre. hores/any
Previst
Fet

223
-

218
-

371.421
-

365.421
-
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Beneficiaris o usuaris de l’activitat.
Nombre

Tipus

Previst
8.300.000 - 8.500.000
334

Persones físiques
Persones jurídiques

Fet
9.096.908
1.180

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 de Patrimoni Històric)
Adquisicions Béns de Patrimoni Històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions
TOTAL RECURSOS UTILITZATS

Previst

Fet

6.781

12.986

16.016
95.754
13.272

15.838
91.137
14.378

131.823

134.339

131.823

134.339

Objectius i indicadors de la realització de l’activitat.
Objectiu
Consolidar el nivell d’excel·lència
de les activitats de divulgació
1) Mantenir la valoració
positiva dels usuaris de
CaixaForum
2) Mantenir els visitants
anuals dels centres

Indicador

NPS1 CaixaForum
Visitants anuals
CaixaForum
Visitants anuals
CosmoCaixa
Visitants anuals al
Palau Macaya

Quantificació
Previst

Fet

>50 (sobre 100)

63

2.640.000 - 2.800.000

2.596.347

690.000 - 700.000

1.002.965

51.000 - 55.000

67.295

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).
1
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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)

Activitat
Social

Activitat
Investigació i
Beques

Activitat
Cultura i
Educació

Total
Activitats

176.764

79.858

12.986

269.608

16.981
134.189
3.131

6.355
18.999
-

15.838
91.137
14.378

39.174
244.325
17.509

No
imputats a
les
activitats

TOTAL

269.608

356
2.364
-

39.530
246.689
17.509

3.365

3.365

441

441

331.065

105.212

134.339

570.616

6.526

577.142

331.065

105.212

134.339

570.616

6.526

577.142

Adquisicions Béns de Patrimoni Històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions
TOTAL RECURSOS UTILITZATS

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
Aportacions privades
Altres tipus d'ingressos
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS

Previst

Fet

424.014
4.487
15.855
97
171.906
616.359

423.977
3.840
21.440
5.205
168.049
622.511

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 2019 es detallen a l’Annex 2 d’aquesta Memòria.
V. Desviacions entre el pla d’actuació i dades efectuades
La desviació a l’alça del pressupost liquidat respecte a l’assignat inicialment és a causa que la Fundació
ha dut a terme determinades accions en l’àmbit social i de recerca que no s’havien considerat
inicialment en el pressupost assignat. D’altra banda, l’increment en les despeses no imputades a les
activitats correspon a pèrdues per deteriorament i sanejament de determinades partides de
l’immobilitzat de la Fundació.
Pel que fa als recursos econòmics necessaris per a la consecució del pressupost de 2019, hi ha hagut una
desviació a l’alça a causa, principalment, d’una major obtenció de subvencions públiques i aportacions
privades, que han incrementat els ingressos d’aquests dos epígrafs en 10.693 milers d’euros, per dur a
terme projectes que fomenten la generació de treball estable i de qualitat per a les persones joves, així
com el cofinançament de convocatòries de recerca científica, no previstes inicialment.
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En data 20 de desembre de 2019, Fundació Bancària ”la Caixa” va presentar al Protectorat corresponent
el Pla d’actuació corresponent a l’exercici 2020, que va aprovar prèviament el Patronat el 12 de
desembre de 2019.
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

65.791
73.149
56.204
45.369

-

463.336
499.745
521.252
570.616

529.127
572.894
577.456
615.985

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

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 2019 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
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

IMPORT
553.107

(Milers d’euros)

553.107

Fons
propis

Subvencions,
donacions i llegats

Deute

25.942

-

-

25.942

25.942

-

-

25.942

-

-

-

-

TOTAL (1 + 2)

579.049

Les inversions efectuades durant l’exercici 2019 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 2019, que va aprovar el Patronat en data 6 de febrer de 2020, és la que es detalla a
continuació:
(Milers d'euros)

Liquidació
2019

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

277.698
100.318
103.033
60.074

TOTAL

541.123

Així mateix, es presenta la conciliació entre la liquidació del pressupost i el resultat comptable de
l’exercici 2019 de la Fundació Bancària ”la Caixa”:
(Milers d'euros)

2019
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)

541.123
36.019
17.509
(25.942)
41.087
3.365
577.142
(622.511)
(41.087)
(420.000)
(161.363)
(61)
(45.369)
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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 2019, que corresponen bàsicament a despeses d’administració d’immobles propietat de la
Fundació Bancària ”la Caixa”, han estat de 231 milers d’euros (199 milers d’euros el 2018) 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 la seva funció durant l’exercici 2019.
(15)

ALTRA INFORMACIÓ

15.1)

Composició dels Òrgans de Govern

A 31 de desembre de 2019 i 2018 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
Patró
Patró
Patró
Patrona
Patró
Patró
Patrona
Patró
Patró

Cognoms, Nom
Fainé Casas, Isidro
López Burniol, Juan-José
Alemany Mas, Salvador
Alierta Izuel, César
Ben Ami, Shlomo
Gay Montalvo, Eugeni
Godó Muntañola, Javier
Homs Ferret, Francesc
Lanaspa Gatnau, Jaume
Ortega Enciso, Asunción
Santos-Silva, Artur
Solana Madariaga, Francisco Javier
Estapé Tous, Isabel
Carreras del Rincón, Luis
Llorens i Vila, Carles

Durant l’exercici 2019 no hi ha hagut moviments en la composició del Patronat de la Fundació Bancària
”la Caixa”.
15.2)

Informació sobre el personal de l’Entitat

La plantilla mitjana de la Fundació Bancària ”la Caixa” corresponent als exercicis 2019 i 2018, distribuïda
per nivells professionals, és la següent:
(Nombre d’empleats mitjà)

2019

No Discapacitats

Discapacitats

Total

Homes

Dones

Homes

Dones

Directius

5

2

-

-

7

Caps

19

20

-

-

39

Gestors

93

212

2

6

313

Suport a la gestió

3

26

2

1

32

Personal no fix

3

11

-

-

14

123

271

4

7

405

Total
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(Nombre d’empleats mitjà)

2018

No Discapacitats

Discapacitats

Total

Homes

Dones

Homes

Dones

Directius

5

2

-

-

Caps

19

20

-

-

39

Gestors

91

196

3

5

295

Suport a la gestió

4

33

2

1

40

Personal no fix
Total

7

1

16

-

-

17

120

267

5

6

398

La distribució per categories professionals i gènere dels empleats a 31 de desembre de 2019 i 2018 no
difereix significativament de la que es mostra en els quadres anteriors, i que formen 412 i 400 persones,
respectivament.
15.3)

Honoraris per auditoria de comptes i altres serveis

Durant els exercicis 2019 i 2018, els honoraris relatius als serveis d’auditoria de comptes i a altres
serveis que ha prestat l’auditor de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Deloitte, S.L., o 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

2019
145
10
155
-

2018
145
145
-

151

7

306

152

Els honoraris pels serveis d’auditoria de comptes estan registrats en el compte d’«Honoraris
professionals» de l’epígraf de Serveis exteriors del Compte de Resultats adjunt (vegeu Nota 13.2).
15.4) Grau de compliment del Codi de Conducta per a la realització d’inversions financeres
temporals
El Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” va aprovar, a la sessió del 30 de maig de 2019, l’informe
anual relatiu al compliment dels codis de conducta sobre inversions financeres temporals de l’exercici
econòmic acabat el 31 de desembre de 2018.
Durant l’exercici 2019, 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. Així mateix, el Patronat de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” formularà l’informe anual corresponent.
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.
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15.6)

Autoritzacions que ha atorgat el Protectorat

Durant l’exercici 2019, 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

Els forts impactes soferts en l’evolució dels mercats financers internacionals des de finals de febrer i
principis de març de 2020, com a conseqüència tant de la propagació geogràfica de la pandèmia del
covid-19 com de les tensions en el mercat de petroli per la guerra de preus iniciada per l’Aràbia Saudita i
Rússia, han provocat que l’evolució anual d’importants índexs com l’Eurostoxx, el Dow Jones o l’IBEX 35,
hagi estat molt volàtil a la vegada que negativa, sent una de les correccions més greus des de la crisi
financera del 2008.
Tenint en compte la situació complexa dels mercats a causa de la globalització, l’absència, de moment,
d’un tractament mèdic eficaç contra el virus, i la incertesa sobre les seves conseqüències, a curt, mitjà i
llarg termini en l’economia, a la data de formulació d’aquests Comptes Anuals encara no es pot fer una
valoració fiable dels possibles impactes sobre la Fundació i el seu Grup.
En aquest sentit, tenint en compte els fets descrits anteriorment, el Patronat de la Fundació i els
Administradors de Criteria Caixa, S.A.U. han fet una avaluació preliminar i consideren, partint de la
millor informació disponible a la data de formulació d’aquests Comptes Anuals, que la Fundació, a través
de la filial que gestiona el seu patrimoni, Criteria Caixa, S.A.U., té palanques per gestionar el risc de
liquiditat que podria ocórrer, per la qual cosa no s’espera un impacte negatiu per continuar duent a
terme les seves activitats fundacionals.
Així mateix, pel que fa al risc de mercat dels instruments de capital cotitzats, podria tenir un impacte
negatiu en el valor recuperable d’aquests instruments i, en conseqüència, en la valoració de la
participació que la Fundació té a Criteria Caixa, S.A.U. Aquest risc dependrà en gran mesura de l’evolució
i expansió de la pandèmia de la COVID-19 en els pròxims mesos, així com de les mesures que adoptin els
agents del mercat.
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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 a 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 (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 (+)
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

2019

2018

(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)

(92.688)
133.624
15.994
(8.496)
(1.598)
(400.000)
695
527.029
(27.204)
(9.879)
(7.472)
(9.853)
36.776
(744)
400.000
139.301
(501.781)

44.445

50.508

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

(27.009)
(3.717)
(23.292)
2.180
2.167
13
(24.829)

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

1.740
1.740
(23.000)
(23.000)
(23.000)
(21.260)

7.348
40.888
48.236

4.419
36.469
40.888
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INVENTARI

El detall dels elements patrimonials més significatius integrants del Balanç a 31 de desembre de 2019 és
el següent, en milers d’euros:
ANY
ACTIVACIÓ
1923

VALOR
INICIAL
147.223

AMORTITZACIÓ
(69.688)

VALOR
COMPTABLE
77.535

COL·LECCIÓ D’ART

1987

93.974

-

93.974

CAIXAFORUM MADRID

2001

57.470

(20.638)

36.832

CAIXAFORUM BARCELONA

1964

53.613

(25.755)

27.858

APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ

1995

26.995

(19.090)

7.905

CAIXAFORUM PALMA

1987

24.300

(11.922)

12.378

CAIXAFORUM SARAGOSSA

2008

20.995

(3.098)

17.897

CAIXAFORUM SEVILLA

2017

19.877

(2.127)

17.750

PALAU MACAYA

1950

18.378

(8.272)

10.106

OFICINES DIAGONAL (MOB. I INSTAL·LACIONS)

1996

17.870

(9.902)

7.968

LOCAL BARCELONA – TEODORO ROVIRALTA

2019

12.289

-

12.289

CONGREGACIÓ NTRA. SRA. DE L’ESPERANÇA

1923

10.339

(2.292)

8.047

UNITATS MÒBILS EXPOSITIVES

1991

8.121

(6.022)

2.099

CAP ROIG

2010

7.430

(2.723)

4.707

CAIXAFORUM LLEIDA

1978

6.378

(4.779)

1.599

CAIXAFORUM GIRONA

2011

4.987

(3.233)

1.754

CAIXAFORUM TARRAGONA

1950

4.952

(3.357)

1.595

MAGATZEM CENTRAL

1998

4.637

(2.693)

1.944

ESPAI CAIXA GIRONA

2002

4.619

(1.246)

3.373

ESPACIO CAIXA MADRID

1998

4.516

(2.597)

1.919

CENTRE JOAN RIU

2010

3.412

(2.690)

722

APLICACIONS INFORMÀTIQUES DIVERSES

2014

3.394

(1.898)

1.496

ESPACIO CAIXA MÚRCIA

2003

2.528

(1.090)

1.438

IMMOBLE AV. DRASSANES, BARCELONA

1955

2.011

(1.028)

983

CENTRE DE GENT GRAN SANLLEHÍ

1977

1.935

(1.270)

665

IMMOBLE C. MALLORCA, BARCELONA

1950

1.885

(1.359)

526

CENTRE DE GENT GRAN LA BISBAL

1942

1.808

(1.444)

364

CENTRE DE GENT GRAN VILANOVA I LA GELTRÚ

2000

1.693

(932)

761

CENTRE DE GENT GRAN SANTS

1997

1.676

(863)

813

CENTRE DE GENT GRAN VIRREI AMAT

1962

1.600

(928)

672

CENTRE DE GEN GRAN CONGRÉS

1974

1.563

(1.395)

168

CENTRE DE GENT GRAN PALAFRUGELL

2002

1.562

(535)

1.027

CENTRE DE GENT GRAN SALOU

1998

1.550

(1.366)

184

CENTRE DE GENT GRAN EL PRAT DE LLOBREGAT

2001

1.547

(980)

567

CENTRE DE GENT GRAN BONANOVA

2015

1.540

(272)

1.268

CENTRE DE GENT GRAN CALELLA

1977

1.502

(822)

680

IMMOBLE C. SÈQUIA, BARCELONA

1985

1.485

(423)

1.062

CENTRE DE GENT GRAN SANTA COLOMA

2000

1.445

(624)

821

CENTRE DE GENT GRAN BELLVITGE

1969

1.410

(1.159)

251

CENTRE DE GENT GRAN TARRAGONA

1959

1.398

(1.008)

390

DESCRIPCIÓ
COSMOCAIXA BARCELONA
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ANY
ACTIVACIÓ

VALOR
INICIAL

AMORTITZACIÓ

VALOR
COMPTABLE

CENTRE DE GENT GRAN SAGRADA FAMÍLIA

1997

1.397

(782)

615

CENTRE DE GENT GRAN SABADELL

1977

1.391

(752)

639

CENTRE DE GENT GRAN OLOT

1997

1.369

(797)

572

ESPAI CAIXA MANRESA

2019

1.283

(94)

1.189

CENTRE DE GENT GRAN MANRESA

1967

1.231

(923)

308

CENTRE DE GENT GRAN SANTA MADRONA

1964

1.208

(812)

396

CENTRE DE GENT GRAN AMPOSTA

1978

1.206

(997)

209

CENTRE DE GENT GRAN VILADECANS

2000

1.205

(590)

615

CENTRE DE GENT GRAN DANTE

1987

1.134

(1.092)

42

CENTRE DE GENT GRAN CIUTADELLA

1955

1.128

(909)

219

ESPAI CAIXA STA. CRISTINA D’ARO

1999

1.100

(616)

484

CENTRE DE GENT GRAN LLEDÓ

2002

1.056

(261)

795

CENTRE DE GENT GRAN ES FORTÍ

1964

1.016

(639)

377

CAIXAFORUM VALENCIA (en curs)

2018

1.009

1

1.010

CENTRE DE GENT GRAN REUS

1978

983

(746)

237

IMMOBLE AV. VERGE DE MONTSERRAT,
BARCELONA

1944

966

(528)

438

CENTRE DE GENT GRAN LLEIDA

1961

962

(759)

203

CENTRE DE GENT GRAN TANTARANTANA

1998

932

(622)

310

CENTRE DE GENT GRAN VILA-SECA

1985

918

(885)

33

CENTRE DE GENT GRAN BADALONA

1975

902

(320)

582

CENTRE DE GENT GRAN EL CARMEL

1982

882

(812)

70

CENTRE DE GENT GRAN CAMPOS

1936

858

(643)

215

CENTRE DE GENT GRAN CERDANYOLA DEL
VALLÈS

1979

854

(729)

125

CENTRE DE GENT GRAN MOLLET DEL VALLÈS

1976

851

(631)

220

CENTRE DE GENT GRAN SAN LUIS

1998

848

(551)

297

CENTRE DE GENT GRAN TORTOSA

1986

846

(417)

429

CENTRE DE GENT GRAN TARRAGONA

2019

837

(119)

718

CENTRE DE GENT GRAN «LA SEU D’URGELL»

1981

822

(741)

81

CENTRE DE GENT GRAN CANET DE MAR

1978

814

(501)

313

CENTRE DE GENT GRAN «CA N’ANGLADA»

1979

803

(576)

227

CASAL BELAFIA-LLEIDA

1984

801

(672)

129

IMMOBLE C. MUNTANER, BARCELONA

1950

772

(443)

329

CENTRE DE GENT GRAN PERELLÓ

1988

755

(345)

410

CENTRE DE GENT GRAN HOSPITALET

1987

743

(633)

110

CENTRE DE GENT GRAN MOIÀ

1980

740

(582)

158

CENTRE DE GENT GRAN MERIDIANA

1973

710

(598)

112

CENTRE DE GENT GRAN SANT SADURNÍ

2000

702

(440)

262

CENTRE DE GENT GRAN ALCANAR

1967

699

(530)

169

CENTRE DE GENT GRAN SENTMENAT

1981

687

(566)

121

CENTRE DE GENT GRAN CALDES DE MALAVELLA

1998

684

(545)

139

ESPAI CAIXA BRUC

2011

678

(600)

78

CENTRE DE GENT GRAN PALAFRUGELL

1981

607

(302)

305

CENTRE DE GENT GRAN PREMIÀ DE MAR

1974

581

(447)

134
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ANY
ACTIVACIÓ

VALOR
INICIAL

AMORTITZACIÓ

VALOR
COMPTABLE

CENTRE DE GENT GRAN SANT POL DE MAR

1975

573

(333)

240

CENTRE DE GENT GRAN ULLDECONA

1980

571

(448)

123

CENTRE DE GENT GRAN LA GARRIGA

1979

565

(518)

47

CENTRE DE GENT GRAN SÚRIA

1987

556

(509)

47

CENTRE DE GENT GRAN OLESA DE MONTSERRAT

1987

542

(521)

21

CENTRE DE GENT GRAN GAUDÍ

1983

530

(498)

32

CENTRE DE GENT GRAN CAN VIDALET
CENTRE DE GENT GRAN SANT VICENÇ DE
CASTELLET
CENTRE DE GENT GRAN ES MERCADAL

1974

476

(401)

75

1982

475

(415)

60

1962

467

(251)

216

CENTRE INFORMÀTIC POBLE NOU

1942

443

(300)

143

IMMOBLE PL. LLUIS SOLA, BADALONA

1964

435

(196)

239

IMMOBLE C. DE FRANCESC MORAGAS, BCN
IMMOBLE C. DE LA FONT, SANT ANDREU DE LA
BARCA
IMMOBLE C. DE SANT MARC, BADALONA

1955

413

(186)

227

1979

380

(193)

187

1976

374

(176)

198

CENTRE DE GENT GRAN TRINITAT

1975

373

(258)

115

CENTRE DE GENT GRAN GRANOLLERS

1987

371

(307)

64

IMMOBLE C. SANT CLIMENT, VILADECANS

1974

328

(168)

160

IMMOBLE C. TERMES ROMANES, BADALONA
CENTRE DE GENT GRAN SANT VICENÇ DELS
HORTS
IMMOBLE C. ANTONI MAMPEL, SANT VICENÇ H.

1985

295

(98)

197

1987

286

(278)

8

1978

235

(130)

105

IMMOBLE C. PRÍNCIPE VERGARA, MADRID

2014

231

(12)

219

IMMOBLE C. AMARGÓS, BARCELONA
CENTRE DE GENT GRAN VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
IMMOBLE PL. SANT JOAN, VILAFRANCA DEL P.

2012

213

(28)

185

1987

204

(47)

157

1942

202

(76)

126

IMMOBLE PL. AJUNTAMENT, PUIGCERDÀ

1993

192

(123)

69

CENTRE CULTURAL VILASSAR

1982

177

(76)

101

IMMOBLE C. CATALUNYA, REUS

1967

176

(93)

83

IMMOBLE C. MAJOR, GANDESA

1970

174

(63)

111

IMMOBLE C. TAMARIT, RIPOLLET

1979

171

(54)

117

IMMOBLE AV. GIRONA, SANT GREGORI

1994

165

(158)

7

LLAR JUBILATS CAMPDEVÀNOL

1994

148

(106)

42

IMMOBLE C. BALMES, GIRONELLA

1981

136

(71)

65

IMMOBLE C. NOU, PALAFRUGELL

1997

129

-

129

IMMOBLE C. D’AVALL, AMER
IMMOBLE C. DE TRAVESSIA, SANT FELIU DE
CODINES
IMMOBLE C. GRAN VIA DE LES CORTS
CATALANES, BARCELONA
IMMOBLE C. DE LA INDÚSTRIA, ANGLÈS

1955

115

(56)

59

1950

110

(42)

68

1982

107

(24)

83

1994

103

(74)

29

IMMOBLE AV. COMTES DE PALLARS, SORT

1950

102

(67)

35

OFICINES MADRID CASTELLANA (MOBILIARI)

2017

93

(23)

70

IMMOBLE PL. ESPANYA, LLUCMAJOR

1939

91

(33)

58

IMMOBLE C. LOPE DE VEGA, BARCELONA

1984

90

(29)

61

IMMOBLE PL. ANSELM CLAVÉ, CAMPDEVÀNOL

1994

87

(77)

10
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ANY
ACTIVACIÓ

VALOR
INICIAL

AMORTITZACIÓ

VALOR
COMPTABLE

CENTRE ECOLÒGIC AMPOSTA

1988

81

-

81

IMMOBLE C. MAR, FELANITX

1930

80

(47)

33

IMMUEBLE C. RAJOLES, GIRONA

2006

77

(58)

19

IMMOBLE PLA DELS FORNELLS, BARCELONA

1980

71

(44)

27

IMMOBLE C. ST. ANTONI, CALELLA

1979

70

(17)

53

IMMOBLE C. VIA LAIETANA, BARCELONA

1942

68

(52)

16

IMMOBLE C. LUIS RIBAS, RUBÍ

1982

61

(17)

44

IMMOBLE C. INDUSTRIA, ANGLÈS
IMMOBLE C. AIGUANEGRA, SANT JOAN DE LES
FONTS
IMMOBLE CAMÍ RAL, BELLVER DE CERDANYA

1994

55

(37)

18

1994

53

(42)

11

1959

52

(24)

28

IMMOBLE C. AIGUANEGRA, SANT JOAN DE LES
FONTS

1993

45

(34)

11

IMMOBLE C. RAFAEL CAPDEVILA, BARCELONA

1979

32

(26)

6

IMMOBLE C. GIRONA, SANT PERE PESCADOR

1994

31

(22)

9

IMMOBLE C. DE VÍCTOR CATALÀ, TOSSA DE MAR

1994

30

(18)

12

OFICINA REPRESENTACIÓ PORTUGAL
(Aplicacions informàtiques)

2018

29

(8)

21

IMMOBLE C. DE MANUEL DE FALLA, SALT

1994

27

(22)

5

IMMOBLE C. BOLIVIA, MADRID

2014

24

(1)

23

IMMOBLE VIDRERES

1993

23

(20)

3

DESCRIPCIÓ
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Annex 1
Deduccions de l’Impost sobre Societats per reinversió de beneficis
Rendes acollides a la deducció que preveu l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats (disposició transitòria vint-i-quatrena
de la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats).
Exe rci ci
2014

Re nda
a col l i da

Ba s e
de ducci ó

De ducci ó
a cre di ta da

Any re i nve rs i ó

68.850

68.850

8.230

2014

Les reinversions s’efectuen en valors de renda variable, que atorguin una participació superior al 5%, i
en immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries afectes a l’activitat.
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Annex 2
Convenis de col·laboració amb altres entitats
(Euros)
IMPORT

ENTITAT

30.000.000 GENERALITAT DE CATALUNYA

21.690.000 FUNDACIÓN PROFUTURO

3.900.000 HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

2.500.000 MUSEO NACIONAL DEL PRADO
2.001.000 FUNDACIÓ JOHAN CRUYFF

DESCRIPCIÓ
Organització d’obres socials en els àmbits del benestar social,
recerca i cultura
Conveni de col·laboració per combatre la precarietat en l’educació
bàsica formal dels nens i nenes de 6 a 12 anys més vulnerables en
regions deprimides oferint recursos que promoguin les habilitats de
lectura, escriptura, comprensió i càlcul, així com la formació en
valors
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
Aliança estratègica en nous projectes expositius conjunts amb
impacte cultural i social
Promoure la participació activa en activitats esportives dirigides a
nens i joves amb qualsevol tipus de discapacitat o en situació de risc
o exclusió social

FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ
2.000.000 EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS
TRIAS I PUJOL

Promoure el desenvolupament del programa CMCiB-3R, sobre
medicina experimental aplicada a la recerca biomèdica puntera

1.830.600 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Conveni Beques «Junior Leader», per desenvolupar projectes de
recerca

1.220.400

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

1.200.000 INSTITUT GUTTMANN

1.035.828

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

1.000.700

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE "LA
CAIXA"

1.000.000 AJUNTAMENT DE BARCELONA
1.000.000 GAVI ALLIANCE
1.000.000 ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR

999.997

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR
JOÃO LOBO ANTUNES

999.920

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Conveni Beques «Junior Leader», per desenvolupar projectes de
recerca
Desenvolupament del projecte de recerca «Barcelona Brain Health
Iniciative», dirigit a conèixer i entendre com podem mantenir la
salut del nostre cervell
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Aportació per desenvolupar les activitats de l’associació
Projecte «Pla Barcelona Ciència», la finalitat del qual és donar un
nou impuls a la ciutat com a capital científica europea en recerca i
innovació
Aportació per comprar vacunes per a infants a Moçambic
Aliança per desenvolupar iniciatives conjuntes per assistir els
refugiats
Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «Dirigir les cèl·lules senescents induïdes.
Un nou enfocament per promoure la regeneració de la medul·la
espinal en mamífers»
Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «Big mosquito bytes»

999.715 INST. CATALÀ DE NANOTECNOLOGIA

Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «i-Visió. Tecnologia adaptativa d’implants
retinals per restaurar la visió»

999.528 CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «Livetherapeutics. Xassís bacterià
pulmonar per tractar malalties infeccioses del pulmó humà»

999.028 UNIVERSIDADE DO MINHO

Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research. «Un enfocament transdisciplinari per
identificar biomarcadors personalitzats i objectius terapèutics per a
l’aspergil·losi pulmonar crònica»
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

995.068

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

985.042

FUNDACIÓN VALENCIANA DE
INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS

DESCRIPCIÓ
Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «Bloqueig de cèl·lules contra el virus
Ebola»
Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «NanoPanther. Sensibilització del càncer
de pàncrees a la immunoteràpia amb nanomedicines de precisió
multimodal»

UNIVERSITAT AUTONÒMA DE
972.414
BARCELONA

Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «Baby Brain», basat en la dinàmica de les
firmes neuronals, metabòliques i neuropsicològiques que subjeuen
a les adaptacions per a la maternitat durant l’embaràs

972.183 IDIBAPS

Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «Neurogut. Control hipotalàmic de la
funció intestinal i la composició de la microbiota: implicacions per
regular l’equilibri energètic»

915.300 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
915.300 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
900.000

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

763.002

INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
CATALUNYA

755.018 IDIBELL
745.000 FUNDACIÓ PRIVADA SHE
735.000 CESAL

735.000 FUNDACIÓN CODESPA
712.000 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (SBE)
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
694.600 INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA VALL
D'HEBRON
FUNDACIÓN ALIANZA POR LOS
676.000 DERECHOS, LA IGUALDAD Y LA
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
MUSEU NACIONAL D'ART DE
675.000
CATALUNYA
610.200 CONSORCI CSIC-IRTA
610.200 INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES
550.000 FUNDACIÓN CAJA CANARIAS

Conveni Beques «Junior Leader», per desenvolupar projectes de
recerca
Conveni Beques «Junior Leader», per desenvolupar projectes de
recerca
Donar suport a beques postdoctorals per als investigadors que
treballen en la iniciativa de l’envelliment cerebral
Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «STOPauPATHOL. Modulació de llavors i
patologia de Tau en tauopaties per BBB»
Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «Map-VM. Mapatge de la patogènesi de
malformacions vasculars»
Projecte per promoure la recerca en salut cardiovascular
Projecte «Work 4 Progress» a Moçambic per promoure l’ocupació
mitjançant processos innovadors en comunitats vulnerables de
Moçambic
Projecte «Work 4 Progress» al Perú per promoure l’ocupació
mitjançant processos innovadors en comunitats vulnerables del
Perú
Desenvolupament d’un conjunt de programes i activitats que
componen la iniciativa d’«Equitat social»
Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «OncoExoPeptides. Definició del paper
dels micropèptids que secreta l’exoma en el càncer de pàncrees»
Projecte «Work 4 Progress» a l’Índia per promoure l’ocupació
mitjançant processos innovadors en comunitats vulnerables de
l’Índia
Manteniment i posada en valor de la col·lecció del Museu Nacional
d’Art Nacional de Catalunya
Conveni Beques «Junior Leader», per desenvolupar projectes de
recerca
Conveni Beques «Junior Leader», per desenvolupar projectes de
recerca
Convocatòria d’Ajudes a Projectes de Recerca 2019, que formen
equips de recerca l’investigador principal dels quals estigui adscrit
en un centre de recerca a les Illes Canàries

500.000

FUNDAÇÃO PARA A CIENCIA E A
TECNOLOGIA

Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «Reprogramació metabòlica en sèpsia»

500.000

BASQUE CENTER ON COGNITION BRAIN
AND LANGUAGE

Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «Dislèxia i tàlem. Integrant l’anatomia i la
funció en una explicació mecanicista del cervell lector»

500.000 CNIC

Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «Nitroxfan. Senyalització d’òxid nítric i
proteoglicans en l’aortopatia de síndromes de Marfan»
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT
ASSOCIAÇÃO DA FACULDADE DE
500.000 FARMÁCIA PARA A INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

DESCRIPCIÓ
Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «Fat2Liver TGR5. Apuntant al teixit adipós
per tractar el fetge gras: paper de la TGR5»

499.997 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «STR-CRC. Origen i funcions de l’estroma
tumoral en el càncer colorectal metastàtic»

499.895 CNIC

Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «Disfunció de complexos de canal iònic en
malalties cardíaques hereditàries»

499.883 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

499.400

FUNDACIÓ PRIVADA IS GLOBAL
BARCELONA

498.051

INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
CATALUNYA

497.158

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR
JOÃO LOBO ANTUNES

489.100 CNIO

448.300

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

444.048

FUNDAÇÃO PARA A CIENCIA E A
TECNOLOGIA

425.000 NICDO
414.000 FUNDACIÓN DEL REAL MADRID
400.000

FUNDACIÓ PRIVADA IS GLOBAL
BARCELONA

400.000 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
389.700 AGENCIA EFE, S.A.
374.984

FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL
PARAPLÉJICOS

369.248

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E DA
CIÊNCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

350.000 FECAM

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E
333.516
BIOLOGIA CELULAR

320.000 CASA DA MÚSICA

Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «Reprogramació de regulació gènica
postranscripcional en el càncer de fetge impulsat per obesitat»
Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «MalSexConv. Dissecció dels
esdeveniments moleculars inicials que desencadenen la conversió i
transmissió sexual en paràsits de la malària»
Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «Medicaments regulats per la llum per
restaurar la vista»
Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «Eternitat. Millora de la immunitat dels
residents de teixits»
Desenvolupament del projecte «Targeting telomeres in cancer»,
amb l’objectiu d’entendre el paper de les mutacions en gliomes i
altres tipus de càncer, així com trobar nous reguladors de la
limitació dels telòmers en el càncer
Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «Orientació a l’exosoma de l’hipotàlem.
Una estratègia innovadora per tractar l’obesitat»
Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «SENSe: un enfocament innovador per
promoure la regeneració de la medul·la espinal en mamífers»
Desenvolupament del projecte XXXVII Campanya Escolar d’esquí de
fons 2019 a les valls navarreses de Roncal i Salazar
Afavorir el desenvolupament del programa de les escoles
socioesportives, que té com a objectiu aconseguir que tots els
menors es puguin educar en valors a través de l’esport
Desenvolupament del projecte IPTI PLUS, dirigit a reduir la malària
en infants al nord de Moçambic i Sierra Leone
Afavorir el desenvolupament de diverses activitats docents, de
recerca, de projecció internacional o acadèmiques
Programa bianual de beques per a pràctiques formatives
d’estudiants de grau en Periodisme o Comunicació Audiovisual
Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «Metabolep. Un potencial terapèutic
metabòlic objectiu per a l’esclerosi lateral amiotròfica»
Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «Teràpia de resincronització cardíaca
seqüencial»
Desenvolupament de la campanya social d’equipament escolar per
a famílies amb infants d’entre 0 i 17 anys en situació de dificultat
econòmica als municipis de les Illes Canàries
Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «Receptors d’adenosina A2A com una
nova oportunitat per gestionar i detallar la neurobiologia de
l’angoixa emocional»
Organització d’un conjunt concerts en llocs icònics del centre
històric d’algunes de les ciutats portugueses, denominats «Concerts
en el Patrimoni»
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

308.066 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ
305.100

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR
JOÃO LOBO ANTUNES

305.100 INSTITUT DE FÍSICA D'ALTES ENERGIES
305.100 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA
305.100 CIC NANOGUNE
305.100 UNIVERSIDAD DE GRANADA
305.100 FUNDACIÓ IMIM
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ
305.100 EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS
TRIAS I PUJOL
305.100 IPHES
305.100 UNIVERSIDADE DO MINHO
305.100

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

305.100 IMDEA NANOCIENCIA
305.100 INSTITUT DE RECERCA VALL D'HEBRON
305.100 IDIBELL
300.000 FUNDACIÓN BALUARTE
250.000 FUNDACIÓ PAU CASALS
250.000 NICDO
250.000 FUNDACIÓN DEL TEATRO LIRICO
225.000 FUNDACIÓN GUARDIA CIVIL

200.000

FUNDACIÓ PRIVADA INST.RECERCA
SIDA-CAIXA

200.000 FUNDAÇÂO DE SERRALVES
200.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

200.000 FUNDACIÓN QUERER
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
MINUSVÁLIDOS FÍSICOS
CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
185.000
BANCARIA
190.000

DESCRIPCIÓ
Conveni per desenvolupar el projecte de recerca biomèdica de les
beques Health Research: «Dulcinea. Doblatge de teràpia de
llenguatge basada en el cinema en afàsia posttraumàtica»
Conveni
recerca
Conveni
recerca
Conveni
recerca
Conveni
recerca
Conveni
recerca
Conveni
recerca

Beques «Junior Leader», per desenvolupar projectes de
Beques «Junior Leader», per desenvolupar projectes de
Beques «Junior Leader», per desenvolupar projectes de
Beques «Junior Leader», per desenvolupar projectes de
Beques «Junior Leader», per desenvolupar projectes de
Beques «Junior Leader», per desenvolupar projectes de

Conveni Beques «Junior Leader», per desenvolupar projectes de
recerca
Conveni Beques «Junior Leader», per desenvolupar projectes de
recerca
Conveni Beques «Junior Leader», per desenvolupar projectes de
recerca
Conveni Beques «Junior Leader», per desenvolupar projectes de
recerca
Conveni Beques «Junior Leader», per desenvolupar projectes de
recerca
Conveni Beques «Junior Leader», per desenvolupar projectes de
recerca
Conveni Beques «Junior Leader», per desenvolupar projectes de
recerca
Desenvolupament d’activitats de programació cultural pròpia de
l’Auditori Baluarte
Desenvolupament de diverses activitats de caràcter cultural i social
i, en concret, del programa de concerts de celebració del Centenari
de la creació de l’Orquestra Pau Casals
Projecte Programa Escola d’Estrelles i Pla de Divulgació Científica
2019, desenvolupat al Planetari de Pamplona
Afavorir el desenvolupament de les diverses activitats que duu a
terme en el desenvolupament del seu objecte fundacional per a
l’exercici 2019 i col·laborar en el projecte pedagògic
Col·laboració per afavorir el desenvolupament de les diverses
activitats de caràcter social en el desenvolupament del seu objecte
fundacional
Afavorir el desenvolupament del programa HIVICAT, per al
desenvolupament de vacunes efectives contra el VIH, liderat per
IrsiCaixa i el Servei de Malalties Infeccioses i Sida de l’Hospital Clínic
de Barcelona
Col·laborar en la celebració d’una gran exposició anual «Parque do
Artista Olafur Eliasson»
Projecte «Atenció urgent a les necessitats bàsiques», que pretén
millorar les condicions de vida de les famílies en situació de
vulnerabilitat o exclusió amb menors al seu càrrec
Desenvolupament del programa de formació especial «El Col·le de
la Cèlia i en Pepe», amb l’objectiu de mantenir escolaritzats els
joves que no s’hagin pogut inserir a l’educació ordinària des dels 16
als 20 anys
Programa de suport a la vida independent «COCEMFE Navarra»
2019
Desenvolupament d’activitats culturals al pati de la Casa de Cordón
(Burgos)
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT
FUNDACIÓN ISYS, INTERNET SALUD Y
185.000
SOCIEDAD
181.000 UNIVERSIDAD DE NAVARRA

180.000 FUNDACIÓ ROURE

180.000

CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
BANCARIA

180.000 WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE

175.496 FUNDACIÓ JAUME BOFILL
170.050 FUNDACIÓN MARIA JOSE JOVE

DESCRIPCIÓ
Desenvolupament del projecte «Xemio» com a eina de recerca del
pilot mACMA, que s’integra en el projecte europeu «ASCAPE»
Desenvolupament d’un curs pilot, «Crear en atenció», que combina
l’educació i l’artteràpia en un context sanitari, i «Formació de
Comissaris: Màster in Curatorial Studies», programa de beques
destinat a cobrir la matrícula d’alumnes comissaris
Projecte que reforça l’acció social directa al districte de Ciutat Vella
de Barcelona d’atenció i suport a les persones en situació de
pobresa o exclusió social o a les persones en situació de
vulnerabilitat
Desenvolupament del Voluntariat Mediambiental 2019
Programa de beques postdoctoral de l’Institut Weizmann.
Capacitació integral dels becaris: habilitats científiques, tècniques i
complementàries
Desenvolupament del projecte EN21, que té com a objectiu
promoure una actualització disruptiva del sistema educatiu a
Catalunya
Desenvolupament del programa d’activitat física adaptada «Esforça
Estiu 2019», dirigit a persones amb diversitat funcional

Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Vives Ocupa,
itineraris d’equips d’inclusió»
Desenvolupament del projecte «Fòrum Nova Economia Nova
FUNDACIÓN FYDE
Empresa»
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Aterpeak», orientat a enfortir el teixit social navarrès
HARTRITZ-BERRI FUNDACIÓN ILUNDAIN
impulsant-ne el creixement, la innovació, l’eficiència i la
productivitat
Projecte sobre innovació sanitària denominat «Centre per a la
LEITAT
Integració de la medicina i les tecnologies innovadores (CIMTI)»
Projecte dirigit a desenvolupar programes de formació permanent,
UNIVERSIDAD DE DEUSTO
des de la doble òptica de desenvolupament personal i
empoderament com a ciutadans i ciutadanes
Programa d’atenció integral al fenomen del col·lectiu sense sostre
basat en l’habitatge, que ofereix suport socioeducatiu i
RAIS MADRID
acompanyament social en addiccions, salut mental i integració
comunitària, així com la provisió, gestió i manteniment de
l’habitatge
Suport per crear el laboratori «Global CoCreatin Lab», una xarxa de
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF
líders en medicina, ciència, tecnologia i empresaris que treballa
TECHNOLOGY
amb les comunitats en problemes de salut locals amb potencial
d’impacte global
FUNDACIÓN COLEGIOS DEL MUNDO
Dotació per a beques d’estudiants espanyols en un de les «Escoles
UNIDOS
del Món Unit»
CIÊNCIA VIVA AGÊNCIA NACIONAL PARA Programa Promove. Regiões Fronteiriças, per dur a terme projectes
A CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA que contribueixin a desenvolupar les zones on es troben a Portugal
HPC, HOSPITAL PRIVADO DE CHAVES,
Programa Promove. Regiões Fronteiriças, per dur a terme projectes
S.A.
que contribueixin a desenvolupar les zones on es troben a Portugal
Programa Mobilitat cultural, que promou que els artistes puguin
CANARIAS CULTURA EN RED, S.A.
presentar i exposar les seves creacions en l’entorn de les Illes
Canàries i a l’exterior
Programa Promove. Regiões Fronteiriças, per dur a terme projectes
C W J COMPONENTES, S.A.
que contribueixin a desenvolupar les zones on es troben a Portugal
AGUIAR FLORESTA - ASSOCIAÇÃO
Programa Promove. Regiões Fronteiriças, per dur a terme projectes
FLORESTAL E AMBIENTAL DE VILA
que contribueixin a desenvolupar les zones on es troben a Portugal
POUCA DE AGUIAR
Desenvolupament d’activitats de caràcter cultural i afavorir que es
CONSORCI DE L'AUDITORI I
duguin a terme activitats pròpies de l’entitat en el
L'ORQUESTRA
desenvolupament del seu objectiu fundacional

164.000 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
160.000
156.000

150.000
150.000

150.000

150.000

150.000
150.000
150.000
150.000
149.715
148.840
135.000
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

135.000 FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ
133.637 FUND. TUDELA COMPARTE
130.000

RED DE TEATROS DE NAVARRA NAFARROAKO ANTZOKI SAREA

127.920 FUNDACIÓN KOINE-AEQUALITAS
124.504 CENTRE UNESCO CATALUNYA
124.000 FUNDACIÓ ORFEO CATALÀ
122.945 OLDCARE UNIPESSOAL, LDA
122.592 INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES

122.592

INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
CATALUNYA

122.592 CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
122.592 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID

122.592 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
122.592

BARCELONA SUPERCOMPUTING
CENTER

122.592

BASQUE CENTER ON COGNITION BRAIN
AND LANGUAGE

122.592 CNIC
122.592

FUNDACIÓ PRIVADA IS GLOBAL
BARCELONA

122.592

UNIVERSITAT AUTONÒMA DE
BARCELONA

122.592 CIC BIOGUNE
120.000 PARRÒQUIA SANTA MARIA DE GRÀCIA
120.000 ASOCIACIÓN PROYECTO CONFIANZA
120.000 FUNDACIÓN DACER
120.000

GRUPO DOS AMIGOS DO MUSEU
NACIONAL DE ARTE ANTIGA

116.694 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

DESCRIPCIÓ
Contribuir a construir i consolidar una cultura de pau mitjançant la
reflexió, la recerca, l’educació i l’acció sobre el terreny
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Recuperant gustos, incloent persones»
Desenvolupament del projecte «Oholtzara Salt a Escena», una
iniciativa que vol apropar les arts escèniques al públic jove
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Genyouth»
Desenvolupament del projecte EN21, que té com a objectiu
promoure una actualització disruptiva del sistema educatiu a
Catalunya
Col·laboració com a Mecenes d’Honor en el cicle «Les Escoles al
Palau» de la temporada 2019-2020
Programa Promove. Regiões Fronteiriças, per dur a terme projectes
que contribueixin a desenvolupar les zones on es troben a Portugal
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Aportació per condicionar i restaurar la parròquia de Santa Maria
de Gràcia
Desenvolupar el projecte «Confiança» mitjançant activitats socials
per ajudar les persones en situació d’exclusió i promoure’n la
inclusió social i laboral
Desenvolupament d’un tractament rehabilitador en pacients amb
dany cerebral mitjançant l’adquisició de l’exoesquelet «Indego
Therapy»
Aproximar la cultura a la societat mitjançant l’exposició «Albaro
Pirez de Évora» al Museu Nacional d’Art Antic de Lisboa
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte basat en la soledat de la gent gran que viu sola a Navarra
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(Euros)
IMPORT
115.092

ENTITAT
UNIVERSITAT COMPLUTENSE DE
MADRID

115.092 CNIO
115.092 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
115.092

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA

115.092 IDIBAPS

115.092

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR
JOÃO LOBO ANTUNES

115.092 INSTITUT DE RECERCA VALL D'HEBRON
115.092 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
115.092 UNIVERSITAT DE BARCELONA
115.092

FUND. INVEST. BIOMEDICA H.
GREGORIO MARA

115.092 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
INESC TEC - INSTITUTE FOR SYSTEMS
115.092 AND COMPUTER ENGINEERING,
TECHNOLOGY AND SCIENCE
115.092 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
115.092 INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
110.000 ASOCIACIÓN CRISTIANA VIDA NUEVA

110.000 FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

105.000 ASOCIACIÓN NUEVA VIDA
100.000 FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT
100.000 FUNDACIÓ ACCIÓ PER L'EDUCACIÓ
100.000 UNIVERSIDAD DE MURCIA

DESCRIPCIÓ
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca
portuguesos d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols
d’excel·lència
Projecte per desenvolupar el programa de beques de doctorat
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca
portuguesos d’excel·lència
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
orientat a donar suport a la integració sociolaboral de les persones
en risc d’exclusió social
Desenvolupament del Projecte «Lluita contra la Pobresa Infantil»,
que prioritza l’acompanyament personalitzat i cerca el creixement
integral de cada nen, nena i adolescent
Col·laboració per afavorir el desenvolupament del programa
d’atenció integral per a menors víctimes de tràfic, amb seu a
Cantàbria
Contribuir al manteniment, promoció i foment dels valors
espirituals, socials, culturals i ecològics del monestir i el santuari de
Montserrat
Desenvolupament d’activitats en l’àmbit educatiu i projecte de
millora i defensa de l’escola concertada
Desenvolupament del projecte científic «Gender Outcomes
International Group: to Further Well-being Development»
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

100.000 FIBAO

100.000 FUNDACIÓ FORUM AMBIENTAL

100.000 FUNDACIÓ ESADE
100.000 FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
100.000 MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA

DESCRIPCIÓ
Afavorir el desenvolupament del projecte «The combined role of
genetic and environmental risk factors in the gender-specific
development of severe tinnitus. TIGER»
Promoure el desenvolupament del Laboratori Eco Innovació per
crear solucions sostenibles que creïn beneficis econòmics i
avantatges competitius
Desenvolupar i enfortir del 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
Col·laboració per dur a terme la setena edició del Premi Joan Miró
2019
Col·laboració per a l’exposició «Museo das Descobertas», per
aproximar l’art i la cultura a la societat

100.000 FUNDACIÓN FELIPE LECEA

Desenvolupament del projecte «PreDeCog», programa pilot en el
marc de la prevenció del deteriorament funcional i caigudes en
pacients amb diversos nivells de deteriorament cognitiu

100.000 INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

Col·laboració per desenvolupar el projecte d’actualització
tecnològica del portal de recursos lingüístics de l’IEC

100.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
100.000 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA
INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E
CELULAR
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ
100.000 EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS
TRIAS I PUJOL
100.000

100.000 FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
100.000 ACA-ASSOC. CASA DA ARQUITECTURA

100.000

FUNDACIÓN MUSEO PICASSO DE
MÁLAGA

100.000 FUNDACIÓN ANTENA 3

100.000

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

100.000 FUNDACIÓN ANAR

100.000

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E DA
CIÊNCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

100.000 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
91.190 ASOCIACIÓN IBILI ELKARTEA
90.800 FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA
90.000 FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS

Programa d’ajudes d’emergència per als afectats per les
inundacions Dana a la comarca Vega Baja
Convocatòria CaixaImpulse: Projecte «Gate2Brain, obrint la porta al
CNS»
Convocatòria CaixaImpulse: Projecte «IPLUS»
Convocatòria CaixaImpulse: Projecte «Nous biomarcadors
predictius de recuperació funcional abans del tractament
endovascular de l’accident cerebrovascular isquèmic agut»
Convocatòria CaixaImpulse: Projecte «Hybri: doble objectiu
coestimulatori en malalties autoimmunitàries»
Projecte per aproximar la cultura a la societat mitjançant les
activitats que fa la Casa d’Arquitectura de Matosinhos (Portugal)
Desenvolupament
del
Programa
Educatiu,
Programa
d’Accessibilitat, Programa d’Art Tecnologia i Ciència Ceràmica i
Programa d’Exposicions Temporals del Museu Picasso de Málaga
2019-2020
Organització dels premis Grans Professors, Grans Iniciatives, dirigits
a impulsar la qualitat educativa mitjançant la difusió i el
reconeixement d’iniciatives innovadores i de gran impacte que
duen a terme professors o centres educatius
Convocatòria CaixaImpulse: Projecte «Intraocular Lens with
Accommodation Capacity»
Projecte «Chat Anar», per promoure un espai d’atenció segur i
confidencial que previngui i detecti situacions de risc per als nens i
adolescents en situació de vulnerabilitat
Comissió de Responsabilitat Social (CRS), que té com a objectiu fer
arribar l’acció social a les persones a través de la xarxa d’oficines a
Portugal i finançar intervencions locals
Programa Promove. Regiões Fronteiriças, per dur a terme projectes
que contribueixin a desenvolupar les zones on es troben a Portugal
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte d’innovació ortoprotètica
Programa Promove. Regiões Fronteiriças, per dur a terme projectes
que contribueixin a desenvolupar les zones on es troben a Portugal
Projecte «Recuperació d’Espais Urbans», que promou el
finançament del material fungible utilitzat en projectes de
recuperació d’espais públics urbans
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Fomentar la pràctica de l’esport i activitats d’oci inclusives per a
90.000 FUNDACIÓN SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA
persones amb discapacitat intel·lectual
90.000 FUNDACIÓ GRESOL-PROJECTE HOME

Suport al projecte «Inici», per fer obres de rehabilitació i millora de
l’espai a la Comunitat Terapèutica a Montcada i Reixach
(Catalunya), on viuen persones amb addiccions i policonsumidors
de llarg recorregut amb necessitat d’atenció contínua

Fomentar que es dugui a terme el projecte «Innovative Design for
Employment in Aswan (IDEA)»
Projecte per desenvolupar activitats de caràcter educatiu
FUNDACIÓN UNIR
aprofundint en els valors de l’aprenentatge i la difusió del
coneixement
Desenvolupament del projecte de recerca «A la recerca del
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ
diagnòstic genèric en pacients amb espectre PROS»
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO
projecte pilot «Atenció socioeducativa»
Desenvolupament del projecte «Fòrum Nova Economia Nova
ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE DIRECTIUS
Empresa»
Desenvolupament del Projecte «Prevenció de Riscos TIC i
FUNDACIÓN ADSIS
Tecnoadiccions» a les Illes Canàries
AIIR, ASSOCIAÇÃO DE APOIO À
Suport al projecte «Lar Project», que té com a objectiu integrar les
INCLUSÃO DE IMIGRANTES E
famílies migrants i refugiades en espais del medi rural de Portugal
REFUGIADOS
FUNDACIÓN ATENA PSICOBALLET
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
NAVARRA
projecte «Art-Centre Con-Mou-te: envellint amb moviment»

90.000 AGA KHAN FOUNDATION UK
90.000
89.657
89.582
88.000
87.303
86.250
83.460
80.000

REAL ACADEMIA CIENCIAS
ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

80.000 AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

80.000 FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALON

80.000 FUNDACIÓN GOTA DE LECHE

80.000

FUNDACIÓ IEB-FUND.INST.ECONOMIA
BCN

79.452 TEACH FOR PORTUGAL

78.000 RAIS MADRID

Promoure les activitats en els àmbits de recerca, estudi i foment de
les Ciències Econòmiques, Financeres i relacionades
Afavorir la implementació d’activitats musicals, educatives i
culturals a través dels programes «Juliol Musical 2019» i «Teatre en
Família 2019»
Projecte per afavorir la implementació de diverses activitats de
caràcter expositiu, educatiu, social i cultural relacionades amb
l’exposició «Orientalismo» i el Programa Educatiu 2019-2020 del
Museu Carmen Thyssen de Málaga
Col·laboració per desenvolupar un 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
Impulsar activitats orientades a emetre una opinió qualificada
sobre temes de rellevància per a Catalunya, Espanya i Europa
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte «Aliança
per desenvolupar el model Housing First»

77.990 PROVIVIENDA

Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Aliança per desenvolupar Housing First», per
combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de
facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats

77.807 FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE

Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Abordatge i tractament de persones amb problemes
d’addicció»

77.000 ASOCIACIÓN ENTRE AMIGOS

75.000 FUNDACIÓN ALBÉNIZ

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Igualant
el Sud», dirigit 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
Càtedra Acadèmica de l’Instrument de Trompa per al curs escolar
2019/2020
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(Euros)
IMPORT
75.000

ENTITAT
FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA

75.000 FUNDACIÓN EL PIMPI

74.230 ADACEN

70.690 YMCA MADRID
70.000 IDIBELL
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ
70.000 EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS
TRIAS I PUJOL

DESCRIPCIÓ
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 dels orígens fins al
segle XX
Desenvolupament del vídeo mapping «El conte de Nadal», per tal
de fomentar la festivitat nadalenca com un element fonamental de
la cultura popular
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Promoció de l’autonomia personal de la gent gran amb
afectacions neurològiques i prevenció de la seva situació de
dependència»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Itineraris
individualitzats d’orientació», per a joves en risc d’exclusió
Convocatòria CaixaImpulse: Projecte «Angiotheragnostics»
Convocatòria CaixaImpulse: Projecte «ARN sanguinis com a eina de
diagnòstic per a la demència amb cossos de Lewy»

BARCELONABETA BRAIN RESEARCH
70.000
CENTER

Convocatòria CaixaImpulse: Projecte «Reducció dels costos de
reclutament en assajos preclínics de la malaltia d’Alzheimer:
preanàlisi d’aprenentatge automàtic per a l’amiloïdosi cerebral a
partir d’imatges de ressonància magnètica»

70.000 FUNDACIÓ PARC TAULI

Convocatòria CaixaImpulse: Projecte «Abraçada de seguretat: un
dispositiu mèdic per gestionar pacients agitats»

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ
SANITÀRIA PERE VIRGILI
INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
70.000
CATALUNYA
70.000

70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000

Convocatòria CaixaImpulse: Projecte «Noves estratègies de
probiòtics per combatre l’obesitat»
Convocatòria CaixaImpulse: Projecte «Teranobots: nanorobots per
als teranòstics del càncer de bufeta»
Convocatòria CaixaImpulse: Projecte «COSMIC: microscòpia
FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
confocal de súper resolució per a la celòmica»
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ
Convocatòria CaixaImpulse: Projecte «Diagnòstic basat en vesícules
EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS
extracel·lulars d’orina per al monitoratge no invasiu de la disfunció
TRIAS I PUJOL
renal i el grau de fibrosi»
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Convocatòria CaixaImpulse: Projecte «Temps mort»
Convocatòria CaixaImpulse: Projecte «Desenvolupament de noves
FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS
estratègies terapèutiques contra la metàstasi dels carcinomes»
Convocatòria CaixaImpulse: Projecte «Recuperant l’homeòstasi de
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
TDP43 amb molècules petites: un raig d’esperança per a la teràpia
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
d’ALS»
Convocatòria CaixaImpulse: Projecte «Estratègia basada en ARN per
CNIO
expandir el potencial de la teràpia cel·lular per tractar la diabetis»
UNIVERSITAT AUTONÒMA DE
BARCELONA

70.000 AMICS DE LA GENT GRAN
70.000 UNIVERSIDAD DE SEVILLA

68.440 CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

67.469 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA

Convocatòria CaixaImpulse: Projecte «MitoCBD: cannabidiol per a
la malaltia mitocondrial»
Projecte de col·laboració per afavorir que es duguin a terme
activitats socials pròpies de l’entitat en el desenvolupament del seu
objectiu fundacional
Convocatòria CaixaImpulse: Projecte «Method for predicting or
prognosticating the risk of death or vasospasm in a patient with a
subarachnoid hemorrhage»
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
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 de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Històries de refugiades: el compromís de la universitat»

67.392 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Cuinar, una nova forma d’emprendre»

ASOCIACIÓN NAVARRA EN FAVOR DE
67.000 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social, model
centrat en la família i entorns naturals en atenció precoç
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(Euros)
IMPORT
67.000
65.694
64.430

61.700
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000

60.000
59.860

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
ASOCIACIÓN CEDERNA GARALUR
orientat al suport i foment de l’emprenedoria a la muntanya de
Navarra
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
AMIMET
projecte «Remplediver»
Desenvolupament del programa «Xarxes per la Innovació Social
CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
2019/2020», que té per objecte posar en marxa un procés de
BANCARIA
creació, sensibilització, suport i difusió de noves pràctiques socials,
entre entitats del tercer sector de Burgos i província
FUNDACIÓ CATALANA PER A LA
Col·laboració per dur a terme les activitats de la 24a edició de la
RECERCA
Setmana de la Ciència que organitza la FCRI
Projecte «Exoesquelet», que té com a objectiu facilitar la
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PALMA
rehabilitació de persones amb danys medul·lars greus o patologies
DE MALLORCA
similars
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Desenvolupament del projecte «Suport escolar en temps de crisi»
Col·laboració amb l’Orquestra XXI per dur a terme el seu programa
AUDIVI VOCEM- ASOCIAÇAO CULTURAL
cultural 2019
Projecte «Tots al teatre», per apropar l’activitat cultural a la
FUNDARTE - FUNDACIÓN CULTURAL
infància i la joventut, així com a col·lectius desafavorits o en risc
UNIVERSITARIA DE LAS ARTES DE JEREZ
d’exclusió social
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DE
Desenvolupament de programes educatius per al curs 2019-2020 al
BELLAS ARTES DE SEVILLA
Museu de Belles Arts de Sevilla
Col·laboració en relació amb el projecte «El teu barri, Casa teva».
MÉDICOS DEL MUNDO
Intervenció comunitària intercultural al barri de la MilagrosaArrosadía (Pamplona)
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
FUNDACIÓN FADE
Projecte «Secunda Smile»
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
TREETREE2
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
FUNDACIÓ PRIVADA ELISAVA ESCOLA
Projecte «Civic Place Making», per participar en la regeneració
UNIVERSITÀRIA
urbana i fomentar la interculturalitat i la cohesió social
ASSOCIACIÓ CATALANA DE DÈFICITS
IMMUNITARIS PRIMARIS

59.070 FUNDACIÓN ARED
58.590 ASS PUNT DE REFERÈNCIA

58.360

ASOCIACIÓN MANOS ABIERTAS CON
NORTE

57.080 FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS

56.470 AYUDA EN ACCIÓN

56.000

FUND. CONTROL DE ENFERMEDADES
TROPICALES

Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Tinc IDP: No estic sol», suport psicosocial per als infants
amb immunodeficiències primàries i les seves famílies
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte «La Llavor.
Acollida temporal de persones en situació o risc d’exclusió social»
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte «El camí de
l’emancipació per a joves migrants sense família»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: «Projecte socioeducatiu amb menors i famílies del polígon
nord», per combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb
l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social, potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Centre socioeducatiu», per combatre la pobresa i
l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Equitat i innovació educativa per a la inclusió
social», per combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb
l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Desenvolupament del projecte «Campus Àfrica. Control de
malalties tropicals»
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55.630 ASSOCIAÇÃO PAÇOS 2000

55.000 AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

55.000

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
MARCO DE CANAVESES

55.000 FUNDAÇÃO ÁLVARO CARVALHO
56.000 FESBAL
54.995 FUNDACIÓN VARAZDIN
54.710 FUNDACIÓ GREENNOVA

DESCRIPCIÓ
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
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 de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Realitat virtual i els seus efectes sobre la qualitat de vida»
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar 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
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar 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 campanya «Gran recollida de llet: Cap nen sense
bigoti»
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Opportunity»
Afavorir el desenvolupament del projecte «CAPTACO2», de
captació del diòxid de carboni atmosfèric

54.365 MÉDICOS DEL MUNDO

Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Circ social Ortzimuga»

54.000 ACOEC

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Ciutat
Mihsalud: dones, infància i homes construint salut», dirigit 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

54.000 ASOCIACIÓN A TODA VELA

Projecte «Servei d’oci inclusiu». Convocatòria Andalusia 2019, per
dur a terme projectes a Andalusia dirigits especialment a persones
en situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorarne la qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats

54.000 TOMILLO

Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte «Transició
a l’autonomia per a joves en risc d’exclusió social»

53.632

FEDERACIÓN DE MIGRANTES DE LA
UNIÓN EUROPEA EN ANDALUCÍA

53.390 RAIS MADRID
53.364

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN ESPLAI
D'OLOT

53.100 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE BRUC
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE
PALAFRUGELL
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE SANT
52.657
MAGI TARRAGONA
52.706

52.040 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE REUS

51.930

QUERER SER - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

51.680 BIPP- INCLUSÃO PARA A DEFICIÊNCIA

51.220 FUNDACIÓN NEW HEALTH

Desenvolupament del projecte «Dona Agricultora: Clau per a la
seguretat alimentària» a Guinea Bissau
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte
«Autonomia i transició a la vida adulta per a joves sense sostre»
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Olot
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Bruc
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Palafrugell
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Sant Magí Tarragona
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Reus
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar 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
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar 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 2019:
Projecte «Sevilla amb tu, ciutat compassiva»
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT
CENTRO ACADÉMICO ROMANO
50.000
FUNDACIÓN
50.000

INST. D'ECONOMIA I EMPRESA
I.VILLALONGA

50.000 FECYT
50.000 INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
50.000 FUNDACIÓN ONUART

Preparació i edició del Llibre Blanc del Municipalisme, que recull els
diversos debats municipals, i creació de la Càtedra d’Economia,
Empresa i Territori Ignasi Villalonga a la Universitat Pompeu Fabra
Acord per desenvolupar la setena edició del Certamen Internacional
de Comunicació Científica per a investigadors Famelab
Afavorir que es duguin a terme activitats i accions de visibilitat de la
Secció Filològica i d’incidència social de la llengua catalana
Col·laboració per dur a terme el V Concert dels Drets Humans, amb
el pianista Grigori Sokolov

50.000

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
CUIDADOS PALIATIVOS

Col·laboració en activitats pròpies de l’entitat pel que fa a la
tolerància entre cultures del Mediterrani
Promoure la itinerància de les exposicions «Fina Estampa» i
«Dibujantas», pioneres de la il·lustració a la Col·lecció ABC a Getaria
i Zamora
Projecte «Comunitats Compassives: laços que cuidam», per
fomentar les cures pal·liatives

50.000

FUNDACIÓN CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO DE HUARTE

Projecte «UHOLDEAK», programa expositiu per difondre l’art
contemporani a Navarra

50.000

FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL
MEDITERRANEO

DESCRIPCIÓ
Dotació de cinc beques de formació de seminaristes i sacerdots de
països en vies de desenvolupament

50.000 FUNDACIÓN COLECCIÓN ABC

50.000 FUNDACIÓN SCHOLAS OCCURRENTES

Desenvolupament del projecte «Programant per la pau», que cerca
apropar els joves al llenguatge de la programació com a eina per
impulsar la creativitat i proposar iniciatives generadores de pau

50.000 BANC DELS ALIMENTS
ASOCIACIÓN CULTURAL DE AYUDA DE
50.000
LA COMUNIDAD DE SAN EGIDIO

Projecte per a la Gran Recollida de Llet «Cap nen sense bigoti»
Projecte per celebrar la trobada internacional d’oració per la pau a
El Espíritu de Asís
Desenvolupament del projecte per construir un equipament
FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA DE
50.000
esportiu a la casa de colònies Can Masriera (Sant Andreu de
BARCELONA
Llavaneres)
Projecte per dur a terme activitats pròpies de l’entitat a Barcelona,
50.000 CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA
Madrid i Saragossa
50.000

FUNDACIÓ ANTONI GAUDÍ PER A LES
GRANS CIUTATS

Desenvolupament del Congrés Internacional Grans Ciutats

50.000 FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

Projecte per a la conservació de la biodiversitat per tal de millorar
la salut ambiental i, amb això, el benestar de les persones

FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ
50.000 EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS
TRIAS I PUJOL

Desenvolupament del projecte «COVIHCAT»

50.000 ASOCIACIÓN CABALGATA REYES MAGOS

Aportació per dur a terme la desfilada de la cavalcada dels Reis
Mags de Pamplona de l’any 2020

50.000 NASCO FUNDATION

50.000

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
ARGANIL

49.550 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE SANTS

49.300

PLATAFORMA DE ANIMADORES
SOCIOEDUCATIVOS E CULTURAIS

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN
D'AMPOSTA
UNIV.NAVARRA - FUND.UNIVERSIDAD
48.774
SOCIEDAD
49.100

Recursos educatius destinats a persones que no han anat a l’escola
a les regions més necessitades de l’Àfrica
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar 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 d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Sants
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar 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 d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Amposta
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Ocupa’t»
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48.410 CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA

48.000 FUNDACIÓ ROURE
48.000 FUNDACIÓN CEPAIM
48.000 ASOCIACIÓN CEIS

48.000 FUNDACIÓN BALIA

48.000

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD
MCDONALD

48.000 FUNDACIÓN AMIGÓ

47.990 CIPAIS, S.C.P.
47.980 FUNDACIÓN PILARES
47.850 ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE JEREZ
47.740 YMCA MADRID

DESCRIPCIÓ
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar 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 2019:
Projecte «Suport en domicilis per mantenir l’autonomia personal»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Elles marquen
el rumb»
Projecte «Joves extutelats. Automoció», dirigit 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 a Burgos
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Aules
Balia contra la pobresa infantil», dirigit 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
Projecte «Una llar fora de la llar: Casa Ronald McDonald», per
ajudar nens i familiars amb malalties
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Convivint», dirigit 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 2019:
Projecte «Suport psicosocial per a l’autonomia de les persones»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Cuidem amb tu»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Formem part»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Preparantnos: escola de segona oportunitat»

46.222

APELA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA

Desenvolupament del projecte «Descobrint l’ELA: ser a prop dels
que estan lluny»

46.000

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN
CIUTADELLA

Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Ciutadella
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa El Carmel
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
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 d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa el Prat de Llobregat
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte «Programa
pilot pis de transició per a la vida independent de persones amb
discapacitat intel·lectual»

45.900 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN EL CARMEL

45.640 CENTRO COMUNITARIO DE ESMORIZ

45.450

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN EL PRAT DE
LLOBREGAT

45.120

COORD. ENTITATS PRO PERSONES AMB
DISCAPACITAT

45.000

FUNDACIÓN CEDE-CONF ESP
DIRECTIVOS EJECUTIVOS

45.000

SOCIETAT EC.BARCELONESA D'AMICS
DEL PAÍS

45.000 FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU

Jornades «Talent en creixement» a Badajoz, Múrcia i Màlaga
Projecte de col·laboració per afavorir que es duguin a terme
activitats pròpies de l’entitat en el desenvolupament del seu
objectiu fundacional
Afavorir el desenvolupament del projecte de millora de la qualitat
de vida de persones amb trastorn de l’espectre autista

ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO E
45.000 INTERVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
FILIOPARENTAL “ARIADNA"

Projecte «Programa de mentoria juvenil». Convocatòria Andalusia
2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits 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

44.870 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

Convocatòria
FORMAN2+»

d’Inserció

Sociolaboral

2019:

Projecte
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44.650 FUNDACIÓN CAPACIS

44.600 SAMP

44.400 DESOS, OPCIÓ SOLIDÀRIA
44.000

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS,
FÍSICAS Y NATURALES

43.870 ASOCIACIÓN AMEFA GRANADA

43.550

ASSOCIACIÓ JUBILATS I PENSIONISTES
DE BALAFIA

43.350 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN TERRASSA

43.300

ASOCIACIÓN LUGUESA DE
INFORMACIÓN E AXUDA Ó DROGOD

43.200 FUNDACIÓN EMPRESA Y JUVENTUD
43.120 FUNDACIÓN ADECCO
ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE
NAVARRA
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE
42.050
BONANOVA
42.383

42.000 ASPRODES-FEAPS
FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME I DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA
GATS - GRUPS ASSOCIATS PEL TREBALL
42.000
SOCIO
42.000

DESCRIPCIÓ
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Aula activa de
treball, creant actius»
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar 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 d’Inserció Sociolaboral 2019. Projecte «Inserció
sociolaboral a través de l’agroecologia, l’acció comunitària i
l’economia social i solidària»
Programes de formació de postgrau finançats a Espanya amb fons
públics i privats i de doctorat i postdoctorat a l’estranger
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «El teu
Barri, les teves Solucions», dirigit 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 socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Balàfia
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Terrassa
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Educacions a la presó a través de la creació de sinergies amb
animació sociocultural», dirigit 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 d’inclusió social 2019: Projecte «Llar
inclusiva»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Inclusió a
través del treball»
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Innov@ a l’aula»
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Bonanova
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Envellir amb èxit en l’entorn escollit»
Projecte per a la concessió dels premis «Rei Jaume I», en concret, el
Premi de Recerca Mèdica/Medicina Clínica
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Iris»

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE
TORTOSA

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Ujaripen: intervenció comunitària de la població Gitana de
Tortosa», dirigit 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

FUNDACIÓN VOCES PARA LA
CONCIENCIA Y EL DESARROLLO

Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Orquestra per a la convivència i la integració», per
combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de
facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats

41.960 REDES SOC. COOP. MADRILEÑA

Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Destreses: capacitant en competències, igualtat
d’oportunitats», per combatre la pobresa i l’exclusió social infantil
amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i el
procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats

42.000

42.000
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41.910

ASOC. GRANADINA DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

41.790

ACAIS. COMUNIDAD Y DESARROLLO
SOC. COOP. MAD.

41.700

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE
CAMPOS

41.693 EN BUEN SITIO PRODUCCIONES

41.620 FUNDACIÓN ECCA

41.600

ASOCIACIÓN DE MUJERES DOMITILA
HERNÁNDEZ

41.320

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SANT
VICENÇ DE CASTELLET

ANDAIRA INVESTIGACIÓN E
41.280 INTERVENCIÓN SOCIAL. SOCIEDAD
COOPERATIVA MADRILEÑA
41.200

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SANT
ANASTASI

41.180 FUNDACIÓN INTEGRANDO
41.011

ASSOCIACIÓ DE L'ESPLAI DE SANT POL
DE MAR

40.680 FUNDACIÓN VIVO SANO
40.396

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL NO SOY
DE BARRO

40.390 ASSOCIACIÓ CATNOVA
40.200 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN ES FORTI
40.000

FUNDACIÓN COLEGIO LIBRE DE
EMÉRITOS UNIVERSITARIOS

DESCRIPCIÓ
Projecte d’atenció integral als afectats de Parkinson, esclerosi
múltiple i malalties anàlogues i les seves famílies cuidadores a
través de l’aplicació de les noves tecnologies. Convocatòria
Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits
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 d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Xarxa
comunitària i veïnal per a la inserció sociolaboral»
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Campos
Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Ama-das», orientat a
donar suport a projectes de producció o difusió artística i cultural
amb impacte social
Projecte «Accions per a la integració social de joves». Convocatòria
Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits
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 2019: Projecte «Serveis familiars per a la
resolució alternativa de conflictes entre els progenitors», que té
com a objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc
d’exclusió social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes
Canàries
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Sant Vicenç de Castellet
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte
«Arrelades: programa de trobada i construcció col·lectiva de
projectes econòmics per a dones», per facilitar el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat en zones rurals
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Sant Anastasi
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Desafia la teva
desocupació»
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Sant Pol de Mar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Al final de la vida»
Desenvolupament del projecte «AM-ART, no soc de fang»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Pont intercultural», inclusió social i promoció
d’immigrants de més de 65 anys
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Es Fortí
Col·laborar en l’organització de diverses activitats en compliment
de les seves finalitats socials

40.000 FUNDACIÓN ECCA

Desenvolupament del projecte «Ajudes per a la formació de les
persones adultes», els objectius del qual són cercar aliats que
ajudin les persones que no poden pagar-se els estudis i, d’altra
banda, aconseguir donacions d’empreses i fundacions

40.000 AYUNTAMIENTO DE REUS

Desenvolupament del projecte «T’ajudem a créixer: Lope i menjar a
domicili per a la gent gran» a Reus

40.000 FUNDACIÓ CONSERVATORI DEL LICEU

Col·laboració, en el marc del curs acadèmic 2019-2020, per crear un
espectacle musical propi per a un públic escolar i familiar a la sala
de concerts de l’Auditori del Conservatori del Liceu
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40.000 FUNDACIÓN GRUPO HADA

40.000

FUND. TUTELAR CANARIA SONSOLES
SORIANO

40.000

CONSELHO PORTUGUÊS PARA OS
REFUGIADOS (CPR)

40.000 CENTRO SOCIAL DA MUSGUEIRA

40.000 CENTRO JUVENIL DE S. JOSÉ

40.000 PONTO DE APOIO À VIDA

40.000 ADOLESCERE

40.000 CIDOB
40.000 FUNDACIÓN MUSEO NAVAL
40.000 IVAM CENTRO JULIO GONZALEZ
40.000

ASSOCIAÇÃO DAS COCINHAS
ECONÓMICAS RAINHA SANTA ISABEL

40.000 CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

40.000

COL. DESARROLLO RURAL DE TIERRA DE
CAMPOS

40.000 PAIS-EM-REDE

40.000 RE-FOOD 4 GOOD - ASSOCIAÇÃO IPSS

40.000

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
VENDA DO PINHEIRO

DESCRIPCIÓ
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «U-integrals
+45», per a la reactivació i inserció laboral de persones
desocupades de llarga durada de més de 45 anys, amb dificultats
especials d’inserció laboral en el mercat de treball ordinari
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Suports tutelars per a l’autonomia i la qualitat de vida de
les persones amb discapacitat»
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
Projecte per a l’organització del seminari War and Peace in the 21st
Century
Aportació per dur a terme activitats autoritzades per la Comissió
Nacional per a la commemoració del V centenari de l’expedició de
la primera volta al món
Afavorir el desenvolupament del programa educatiu durant el curs
escolar 2019-2020
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
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
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar 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 Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «ActivaTic», per facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió
social de les persones en situació de vulnerabilitat en zones rurals
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar 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
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar 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
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar 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
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40.000 FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS

DESCRIPCIÓ
Projecte «Centre d’acollida i intervenció integral per a dones
immigrants arribades en pastera embarassades». Convocatòria
Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits
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

AQUAVALOR, CENTRO DE VALORIZAÇÃO
Programa Promove. Regiões Fronteiriças, per dur a terme projectes
40.000 E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA
que contribueixin a desenvolupar les zones on es troben a Portugal
ÁGUA - ASSOCIAÇÃO
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
projectes en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora
40.000 ALZHEIMER PORTUGAL
de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
situació de vulnerabilitat
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar projectes en
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA CAMPO l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
40.000
MAIOR
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar projectes en
CENTRO DE REABILITAÇÃO E
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
40.000
INTEGRAÇÃO TORREJANO
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar projectes en
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
40.000 APPDA COIMBRA
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar projectes en
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
40.000 APPACDM DE MATOSINHOS
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar projectes en
FUNDAÇÃO ANTÓNIO JOAQUIM GOMES l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
40.000
DA CUNHA
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Desenvolupament del projecte «INAEF», pioner en recerca, que
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
llança el nombre de fundacions actives, perfils de les seves
40.000
FUNDACIONES
fundadores o tipus d’activitat d’interès general, així com el
desenvolupament d’eines digitals (microsite).
Edició i reedició d’una guia jurídica de la discapacitat, en què hi hagi
les definicions, drets, obligacions i tràmits, entre d’altres, que
40.000 FUNDACIÓN AEQUITAS
tinguin utilitat per a les persones amb discapacitat, les seves
famílies i els professionals vinculats a aquest àmbit
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Quotidians», comunitats de suport mutu i atencions
entre dones grans a la ciutat de Madrid
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar projectes en
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
COMUNIDADE VIDA E PAZ
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE CANET
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
DE MAR
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Canet de Mar
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar projectes en
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
FUNDAÇÃO SÃO JOÃO DE DEUS
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar projectes en
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
MIRANDA DO DOURO
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE MOLLET
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Mollet

39.910 TANGENTE GRUPO COOPERATIVO

39.880

39.539

39.520

39.450

39.278
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT
FUNDACIÓN ANA BELLA MUJERES
39.260
MALTRATADAS
39.190

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA
LOURINHA

39.100 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN CONGRÉS
39.050 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SANLLEHY
38.940

38.870

38.850

38.480

38.360

DESCRIPCIÓ
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Escola Ana
Bella», per a l’empoderament de la dona
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
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 d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Congrés
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Sanllehí

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN CALELLA DE Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
LA COSTA
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Calella de la Costa
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar projectes en
SOCIEDADE PORTUGUESA DE
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
ESCLEROSE MÚLTIPLA
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
AS. FIBROMIALGIA JAEN "AFIXA"
Projecte «Enfocament social en Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga
Crònica com a problema sanitari de gran magnitud»
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar projectes en
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
CIDADÃO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
MENTAL DE VILA NOVA DE GAIA
vulnerabilitat
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte
«Prevenció de la fragilitat i atenció a l’envelliment», per facilitar el
CENTRO DESARROLLO RURAL EL VILLAR
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat en zones rurals

Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Confia», per a
dones en situació vulnerable a Barcelona, Madrid o les Illes Balears
per promoure’n l’autoocupació o la intermediació laboral
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar projectes en
ASSOCIAÇÃO DAS ALDEIAS DE CRIANÇAS l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
38.230
SOS DE PORTUGAL
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar projectes en
APPDA-LISBOA, ASSOCIAÇÃO
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
37.990 PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO
vulnerabilitat
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar projectes en
ANEM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
37.900
ESCLEROSE MÚLTIPLA
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar projectes en
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
37.820
SENHORA DA LUZ
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
CENSO (CENTRO SOCIAL, CULTURAL E
projectes en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora
37.790 RECREATIVO DE MESSEGÃES,
de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
VALADARES E SÁ)
situació de vulnerabilitat
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
37.500
VILADECANS
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Viladecans
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
37.450 ESPLAI BARRI DE LA RIBERA
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Barri de la Ribera
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Escola
37.270 FUNDACIÓ PRIVADA JOVENT
Cafeteria Marticoffee»
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar projectes en
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
37.190 CENTRO SOCIAL DO VALE DO HOMEM
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
38.320 TREBALL SOLIDARI
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AFIM21 ATENCIÓN FAMILIA INFANCIA
37.120
MAYORES
37.010 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

37.000 FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

37.000

PRESSLEY RIDGE - ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL

37.000

ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL TRIBARTE

36.970 CENTRO SOCIAL DO VALE DO HOMEM

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Connectar jugant: neuroeducació i joc com a eina
d’inclusió i desenvolupament socioeducatiu dels menors en risc
d’exclusió en barris vulnerables»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Escola:
Segona Oportunitat» a Sanlúcar la Mayor (Andalusia)
Desenvolupament de programes d’atenció a la gent gran al barri de
la Txantrea (Pamplona), per crear un espai diferencial per
promoure i facilitar la posada en pràctica d’accions associades a un
envelliment actiu
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Imago 2019», que té
com a objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc
d’exclusió social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes
Canàries
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
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

CREACIL - COOPERATIVA DE
REABILITAÇÃO, EDUCAÇÃO E
36.950 ANIMAÇÃO PARA A COMUNIDADE
INTEGRADA DO CONCELHO DE LOURES,
C.R.L.

Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar 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

36.900 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE MOIÀ

Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Moià

ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L'ACCIÓ
36.710
SOCIAL

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Imagina
Campclar», dirigit 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

36.000

ASSOCIACIÓ CATALANA DE DONES
DIRECTIVES I EMPRESARIES

36.000 FUNDACIÓN ASPREM RIOJA
36.000 A.S.D.E.M.
36.000 FUNDACIÓ BAYT AL-THAQAFA

36.000

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT

36.000 PAZ Y BIEN
36.000 OBRA SOCIAL PADRE MANJÓN
36.000 FUNDACIÓN PORQUE VIVEN
36.000 AFAVI. ACCIÓN FAMILIAR VIZCAÍNA

Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Mentoria per
empoderar-se en femení»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Tu ets el
sastre de la teva vida»
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte
«Habitatges sense complex»
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte «Habitatge
temporal per a la inclusió social i la vida independent de persones
immigrades o refugiades»
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Coneixement compartit barri Les Planes-Blocs Florida», dirigit 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 2019:
Projecte «Promoció de l’autonomia personal i suport psicosocial a
persones amb diversitat funcional cognitiva i necessitats de salut
mental»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Inclu-Acció»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Respir i oci inclusiu per a famílies que cuiden nens i nenes
amb trastorns neurològics greus o amb necessitat de cures
pal·liatives»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Parkingsongs»
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT
FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE
36.000
CATALUNYA
36.000 GRUP CALIU-INICIATIVES PEL LLEURE

36.000

A TURMA DOS JUDOKINHAS ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA

36.000

ASOC. PROTECTORA DE DISMINUIDOS
PSÍQUICOS ASPRODISIS

36.000

ALTEKIO, INIC. HACIA SOSTENIBIL
SCOOPMAD

36.000

ASOCIACIÓN ARIADNA. FAM. Y AMIGOS
DE TOXICÓMANO

36.000 A.C.I.S.I.

36.000 FUNDACIÓN LESTONNAC-MONTAIGNE

36.000

DESARROLLO INTEGRAL NORDESTE DE
SEGOVIA

36.000 ASOCIACIÓN IMERIS

36.000

ASOCIACIÓN ZAMORANA CONTRA LA
VIOLENCIA

36.000 ASSOCIACIÓ OBERTAMENT

36.000

ALBERT ESPELT MANRIQUE FUNDACIÓ
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Teixint vincles per a la inclusió comunitària»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «L’Ateneu divers», una proposta innovadora d’oci inclusiu
en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte
«Facilitant oportunitats a nens i nenes amb trastorns en el
desenvolupament en els seus entorns naturals», per facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat en zones rurals
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Experimentar per crear comunitat: un laboratori ciutadà a
Villaverde per aprendre a viure junts», dirigit 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 2019: Projecte
«Assabenta-te’n, depèn només de tu», per dur a terme projectes
dirigits 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 2019: Projecte
«Acompanya + 1», dirigit 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
Projecte socioeducatiu «Lestonnac». Convocatòria Andalusia 2019,
per dur a terme projectes a Andalusia dirigits 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 Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «Com a
casa», per facilitar el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat en
zones rurals
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Prevenció de la violència filioparental en adolescents», dirigit 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 2019: Programa
educatiu «Prevenció de violència de gènere assistida amb gossos
d’acompanyament», dirigit 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 2019: Projecte «Lluita
contra l’estigma del món local», dirigit 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
2019: Projecte «Fundació Albert», per combatre la pobresa i
l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
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36.000 ASOC. CULTURAL L'ABEYERA

36.000

FUNDACIÓN EUROPEA PARA COOP.
NORTE-SUR

36.000 FUNDACIÓN MERIDIONAL

36.000 FUNDACIÓN RECAL

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Desenvolupament integral com a centre de l’acció
social», per combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb
l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Centre comunitari de Lepe», per combatre la
pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Atenció nutricional i psicològica a menors en risc de
col·legis públics de la Comunitat de Madrid», per combatre la
pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Atenció a persones amb problemes d’addiccions»,
per combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de
facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats

Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Teixint barris», per combatre la pobresa i l’exclusió
ASOCIACIÓN COOPERANTE EN AMÉRICA
36.000
social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament
LATINA
integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats

36.000 R.E.I.R.

36.000 AID - ASOCIACIÓN ARRABAL

36.000 FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS

36.000 ASOCIACIÓN DUAL
36.000 FUNDACIÓN HARRIBIDE FUNDAZIOA
36.000

FUNDACIÓN MARÍA ASUNCIÓN
ALMAJANO SALVO

36.000 RAIS MADRID

36.000 CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Servei d’atenció a la infància i l’adolescència», per
combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de
facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Reconnecta’t, programa de trobada educatiu per a
joves en exclusió social», per combatre la pobresa i l’exclusió social
infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i
el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Pont a l’alimentació: reduir els aliments dolents i
enfortir la xarxa social», per combatre la pobresa i l’exclusió social
infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i
el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte
«Habitatges de trànsit a la vida adulta per a persones extutelades»
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte
«Acompanyament i inclusió social per a joves migrants d’origen
estranger»
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte «Atenció
integral sociosanitària per a persones sense sostre convalescents
amb cures pal·liatives»
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte «Llars Asun
Almajano», d’atenció integral sociosanitària per a persones sense
sostre convalescents o que reben cures pal·liatives
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar 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
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT
ASOCIACIÓN MARROQUÍ PARA LA
35.990
INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES

DESCRIPCIÓ
Projecte «Pisos que aixopluguen somnis», dirigit a joves marroquins
en risc d’exclusió social
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Pares i mares sense
barreres: intervenció per a la inclusió social de persones privades
35.960 ASOCIACIÓN HESTIA
de llibertat, els seus fills o filles i famílies», que té com a objectiu
millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc d’exclusió social i
fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes Canàries
Projecte «Famílies col·laboradores per a menors en acolliment
residencial». Convocatòria Andalusia 2019, per dur a terme
35.960 CRECER CON FUTURO
projectes a Andalusia dirigits 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
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar projectes en
ASSOCIAÇÃO DE DANÇA E
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
35.960
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LEIRIA
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Espai Món
35.940 ASSOCIACIÓ MÓNBANYOLES
Banyoles»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Inserció
35.860 MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO
sociolaboral de dones en risc d’exclusió»
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «Devesa
inclou: atencions, territori i medi ambient dirigit a facilitar el
TRABE INICIATIVAS PARA LA ECONOMÍA desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
35.860
SOCIAL Y SOLIDARIA
persones», per facilitar el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat en
zones rurals
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte «Habitatge
35.810 ASOCIACIÓN JAÉN ACOGE
temporal per a persones sense sostre» a Jaén
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Suport socioeducatiu a menors en risc d’exclusió i
les seves famílies», per combatre la pobresa i l’exclusió social
35.730 ASOCIACIÓN ACHALAY ESPAÑA
infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i
el procés d’inclusió social, potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
35.615 ASSOCIAÇÃO GRÃO VASCO
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SANT
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
35.550
VICENÇ DELS HORTS
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Sant Vicenç dels Horts
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Ancorats. Entrenament de competències
personals», per combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb
35.500 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Programa de
35.400 FUNDACIÓN JOSE MARIA DE LLANOS
formació i ocupació Emma per a dones en situació de
vulnerabilitat»
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «AtrapaFUNDACIÓ ESCOLA SANT VICENÇ DE
somnis», dirigit a facilitar el desenvolupament integral i el procés
35.280
PAÜL
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Erronka dual»,
35.230 FUNDACIÓ PER FORMACIÓ TÉCNICA
d’inserció sociolaboral mitjançant l’activació cap a la formació
professional dual
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar projectes en
IRMANDADE DA SANTA CASA DA
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
35.130
MISERICÓRDIA DA REDINHA
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SAGRADA
35.100
FAMÍLIA
35.000 SOCIEDAD CERVANTINA

35.000

CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
BANCARIA

35.000 FUNDACIÓN AMIGÓ

35.000 FUNDACIÓN PALIACLINIC

35.000 L'HORA DE DÉU

35.000

ASSOCIACIÓ AMICS DE LES MISSES
POLIFÒNIQUES

35.000 APEXA

34.800

ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA.
MADRID

34.800 ALDAIMA

34.730 FUNDACIÓN ECCA

34.720

CENTRO SOCIAL, CULTURAL E
RECREATIVO DE CARREGOSA

34.500

CABILDO METROPOLITANO CATEDRAL
DE BURGOS

34.500 LA TORRE DE HORTALEZA

34.390 ASAS

34.375 FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA

DESCRIPCIÓ
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Sagrada Família
Suport per organitzar visites guiades a la Societat Cervantina,
dirigides a grups d’estudiants i escoles durant el curs escolar 20182019
Col·laboració en el projecte «Didàctics. Músics en ruta», per
desenvolupar 36 audicions escolars de guitarra, percussions del
món, dansa i percussió i jazz a la província de Burgos
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Centre Juvenil Montesión», per combatre la
pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Ampliació i consolidació del programa per a pacients en
fase final de la vida i necessitats socials a tota la ciutat de
Barcelona»
Projecte per comprar lots de productes bàsics d’alimentació, roba,
productes d’higiene i d’altres dirigit a famílies en risc de pobresa o
exclusió social del districte de Ciutat Vella de Barcelona
Projecte de col·laboració per afavorir que es duguin a terme
activitats pròpies de l’entitat en el desenvolupament del seu
objectiu fundacional
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar 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 impulsar l’autonomia de joves extutelats a Andalusia,
que té com a objectiu millorar-ne la qualitat de vida i fomentar la
igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Atenció terapèutica a nens i adolescents que han
viscut greu dificultat o violència familiar», per combatre la pobresa i
l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Reconnecta’t, programa de trobada educatiu per a
joves en exclusió social», per combatre la pobresa i l’exclusió social
infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i
el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
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 de l’exposició «La basílica de la Sagrada Família:
una experiència interior», a la Catedral de Burgos
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Juguem
per a la integració», dirigit 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
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar 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
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
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(Euros)
IMPORT

34.200

ENTITAT
FUNDACIÓN PARA LA ACCIÓN SOCIAL
POR LA MÚSICA

34.200 LEIGOS PARA O DESENVOLVIMENTO

34.190 PAIS-EM-REDE

34.110 FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO

34.080

COORDINADORA LINENSE CONTRA LA
DROGODEPENDENCIA

34.050

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN CAN
VILADET

34.000 AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

33.990 ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA

33.970 FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL

33.943 ASOCIACIÓN SANTASPASCUAS
33.943

AGRUPACIÓN CORAL DE CAMARA DE
PAMPLONA

33.900

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN D’OLESA
MONTSERRAT

33.770 ATRHA

33.750 FUNDACIÓN WASSU

GRUPO DE AMIGOS DOS CUIDADOS
33.683 PALIATIVOS DO HOSPITAL DIVINO
ESPIRITO SANTO DE PONTA DELGADA
33.520 ACTUA CONSOP, SCCL
33.480

FUNDACIÓ CIUTADANIA
MULTICULTURAL

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Molt més que música», per combatre la pobresa i
l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar 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
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar 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 Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «Noves
vies 2019», per facilitar el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat en
zones rurals
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Inicialitza per a la intervenció socioeducativa, familiar i
comunitària», dirigit 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 socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Can Vidalet
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Atenció psicosocial de malalts amb càncer i familiars»
Projecte socioeducatiu «Aula Oberta». Convocatòria Andalusia
2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits 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 Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Llar de tardes Mama Margarita», per combatre la
pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Festival Santes
Pasqües», orientat a donar suport a projectes de producció o
difusió artística i cultural amb impacte social
Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Segona fase del
projecte Landu», orientat a donar suport a projectes de producció o
difusió artística i cultural amb impacte social
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Olesa de Montserrat
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Enreda’t.
Garraf en xarxa», per a la inserció laboral
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Diàleg
intercultural per a la cohesió social i la prevenció de la mutilació
genital femenina a Catalunya», dirigit 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
Projecte «IntegrAçores. Cures pal·liatives integrals per a tothom»,
de suport als docents i a les famílies, dins de l’equip de cures
pal·liatives en un context domiciliari i hospitalari
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Pensa’t,
Coneix-te i Ocupa’t»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Cuinant
oportunitats»
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

33.460

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
NOSSA SENHORA DA LUZ

33.400

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE VIRREI
AMAT

33.312

REENCONTRO, ASSOCIAÇÃO SOCIAL,
EDUCATIVA E CULTURAL

33.300

ASOCIACIÓN GRANADINA DE
FIBROMIALGIA

33.190 ASSOCIAÇÃO CABRA CEGA

33.140

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL OBRA DO FREI GIL

INSTITUTO PIAGET - COOPERTIVA PARA
33.140 O DESENVOLVIMENTO HUMANO
INTEGRAL ECOLÓGICO
33.110

ASOCIACIÓN CALOR Y CAFÉ DE
GRANADA

33.030 ASOCIACIÓN ENTRELAZADOS

32.640 RED XXI
ASOC. DE PARKINSON DE GRANADA.
32.570
ÁGORA
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE SANTA
MADRONA
FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE
32.450
BARCELONA
32.550

32.400 ESPLAI DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
32.400 ASOCIACIÓN SER JOVEN
32.400 MÉDICOS DEL MUNDO

DESCRIPCIÓ
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar 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 d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Virrei Amat
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Foment de l’autonomia personal en persones afectades
amb malalties de sensibilització central i la seva difusió en l’àmbit
sociosanitari»
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar 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
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar 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
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar 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 Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte
«Habitatges temporals per a persones sense sostre», a Granada
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Creixent en xarxa», que
té com a objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc
d’exclusió social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes
Canàries
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Un camí cap al
futur», per a joves en situació de vulnerabilitat social
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019: VIII
Programa d’atenció integral col·laborativa per promocionar
l’autonomia personal de persones afectades de Parkinson, esclerosi
múltiple i malalties anàlogues i les famílies cuidadores
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Santa Madrona
Organització de la Fira de Recerca en Directe 2019
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Sant Sadurní
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Anima’t»
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Apropament i atenció
sociosanitària a persones en situació de prostitució», que té com a
objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc d’exclusió
social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes Canàries
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Fomentar la participació inclusiva als barris a través de la
convivència intercultural», dirigit 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 «Think Communicate Lead», dirigit
a joves d’entre 14 i 18 anys amb potencial de lideratge futur

32.400

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y
ALEGRIA

32.400

FORMACIÓN CREMADES & CALVO
SOTELO S.L.

32.330

Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE VALE
projectes en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora
DE FIGUEIRA
de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
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(Euros)
IMPORT

32.300

ENTITAT

ONDA MERLÍN COMUNITARIA RADIO
SURESTE

32.240 AJUDA DE MÃE

32.000 FUNDACIÓ ESCLEROSI MULTIPLE

32.000

HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO
REDENTOR

32.000 ASSOCIACIÓ TERRITORI DE MASIES

DESCRIPCIÓ
situació de vulnerabilitat

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Diversa:
espais de diàleg i comunicació per a la tolerància i la diversitat»,
dirigit 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
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar 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 2019:
Projecte «APropEM», autonomia i promoció de la vida independent
per a persones amb esclerosi múltiple i altres malalties
neurodegeneratives
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Dona i
prostitució: obrint futurs»
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «Territori
de masies», per facilitar el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat en
zones rurals

32.000 FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS

Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «Gestió
Forestal Sostenible per a la inserció sociolaboral als Pirineus», per
facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat en zones rurals

ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA.
32.000
MADRID

Convocatòria les Canàries 2019: Programa integral de protecció i
ajuda a la infància i famílies vulnerables, que té com a objectiu
millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc d’exclusió social i
fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes Canàries

32.000 AS. INTER.TELÉF ESPERANZA

Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Servei d’orientació
familiar per prevenir l’exclusió», que té com a objectiu millorar la
qualitat de vida de col·lectius en risc d’exclusió social i fomentar la
igualtat d’oportunitats a les Illes Canàries

32.000

FED. PROVINCIAL
DROGODEPENDENCIAS

Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Atenció psicosocial integral a persones amb
problemes de drogues i exclusió social», per combatre la pobresa i
l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats

FUNDACIÓN PARA EL TRABAJO, LA
32.000 ASISTENCIA Y SUPERACIÓN DE
BARRERAS

Projecte «Di-capacitat». Atenció integral a la infància i la joventut
amb discapacitat de l’entorn rural. Convocatòria Andalusia 2019,
per dur a terme projectes a Andalusia dirigits 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

32.000 FUNDACIÓN GIAFYS-CÁNCER

Projecte «Rehabilitació oncològica integral», dirigit 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 a Burgos

31.980 FUNDACIÓN ECCA

Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte d’inserció
sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere

31.950 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

31.950 ALZHEIMER PORTUGAL
31.930

ASOCIACIÓN PARKINSON BABIALACIANA

Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte
«Senyalitzem els ports», per promocionar l’autonomia de persones
amb diversitat funcional en zones rurals
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar 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 2019:
Projecte «Passos Llargs»
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Inspira-Tu», orientat
31.811 IORITZ LESTON ARIZTU
a donar suport a projectes de producció o difusió artística i cultural
amb impacte social
Projecte «Atenció integral a dones i nens víctimes de situacions de
violència». Convocatòria Andalusia 2019, per dur a terme projectes
ANDALUCIA-CASA "FUENTE DE VIDA" DE
31.740
a Andalusia dirigits especialment a persones en situació de
CÓRDOBA
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar-ne la qualitat
de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
31.630
ULLDECONA
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Ulldecona
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar projectes en
O COMPANHEIRO - ASSOCIAÇÃO DE
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
31.140
FRATERNIDADE CRISTÃ
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Informació i
31.060
DESARROLLO CON EL NORTE DE ÁFRICA formació», per a la inserció laboral de persones immigrants
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Acompanyant de porta a porta», per combatre la
INNOVACIÓ I ECONOMIA SOCIAL EN LA
31.060
pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
MEDITERRÀNIA, SCEL
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Cor valent», per combatre la pobresa i l’exclusió
30.920 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar projectes en
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
30.851
SENHORA DA CONCEIÇÃO
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
30.840 ESPINA BÍFIDA GRANADA
Projecte «Una mirada, un pas, un acte»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Centre
ASOC. LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN:
30.710
d’inclusió sociolaboral», per a dones i famílies en situació de risc o
MARGOTU
exclusió social
A ARCIAL - ASSOCIAÇÃO PARA
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar projectes en
RECUPERAÇÃO DE CIDADÃOS
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
30.670
INADAPTADOS DE OLIVEIRA DO
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
HOSPITAL
vulnerabilitat
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN CALDES DE Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
30.574
MALAVELLA
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Caldes de Malavella
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
30.520 FUNDACIÓN GARCIA GIL
Projecte «Gent gran+»
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
30.500
SENTMENAT
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Sentmenat
30.330 EL SAFAREIG
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Enxaneta»
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
COOPERA: JÓVENES PARA LA
projecte «Tu marques el teu futur». Formació i creació d’una
30.244 COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
aplicació per a la reinserció laboral i emprenedoria de dones
DESARROLLO
desocupades de zones rurals
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar projectes en
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
30.220 MUNDO A SORRIR
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar projectes en
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
30.050
SEMIDE
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
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30.040 APPACDM ÉVORA

30.020

IRMANDADE DA SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE RESENDE

30.000 FUNDACIÓ ACCIÓ PER L'EDUCACIÓ
30.000 FUNDACIÓN ONUART
30.000 BISBAT DE SOLSONA
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE
ALUMNOS (AMPA) 12 DE OCTUBRE DEL
30.000
CENTRO ESCOLAR LA HISPANIDAD DE
HUELVA
30.000 FUNDACIÓN EMPLEO Y SOCIEDAD

30.000 ASOCIACIÓN JUVENIL CARABELA
30.000 CONSORCIO CENIEH
30.000

FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA
EXCELENCIA

30.000 FUNDACIÓN ATAPUERCA
30.000 FUNDACIÓ MÉMORA
30.000 DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES
30.000 HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD
30.000 FUNDACIÓN CARMEN CHACÓN
FEDERACIÓ FRANCESC LAYRET
COCEMFE BARCELONA
INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT
30.000
ISIDRE
30.000

30.000 ASOCIACIÓN RESURGIR
30.000 ASOCIACIÓN BIBLIOBUS ANANTAPUR
30.000

ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES
ANDALUZAS

30.000 FUNDACIÓN CENTRO TIERRA DE TODOS
30.000 CENTRO SOCIAL DE BAIRRO

DESCRIPCIÓ
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar 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
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
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 d’un programa de beques de formació a les
escoles del Camerun, gestionades per l’EFEDI (Associació Família
Educació Global)
Promoure la presència de l’art espanyol, projectar la imatge
d’Espanya internacionalment i impulsar el desenvolupament dels
drets humans
Facilitar el desenvolupament del lideratge dels sacerdots per
convertir l’Església actual en una Església del segle XXI
Desenvolupament del projecte «Menjador Escolar Social del Col·legi
La Hispanidad de Huelva»
Projecte «Reinsereix», que dona suport a la reinserció laboral, les
iniciatives emprenedores i l’estabilitat laboral, dirigit a l’entorn de
persones afectades pel procés de recuperació de malalties amb
origen oncològic
Projecte «Atreveix-te a Somiar», que pretén prevenir situacions
d’exclusió social en menors, adolescents i les seves famílies
Promoure la difusió del coneixement sobre evolució humana i el
foment de vocacions científiques en el Centre Nacional de Recerca
Sobre l’Evolució Humana a Burgos
Suport per a la difusió i implantació de models avançats de gestió
en organitzacions del tercer sector social
Projecte de millora i adaptació de continguts arqueig botànics al
camí adjacent als jaciments de la serra d’Atapuerca
Afavorir el desenvolupament del projecte «Ciutats Compassives i
Cuidadores»
Desenvolupament del projecte «Javierada 2019», organització de
milers de navarresos fins al castell de Javier durant dos caps de
setmana de març
Projecte «Beques d’Alimentació», per a gent gran en situació
d’exclusió social
Projecte per afavorir el desenvolupament de l’atenció a menors
afectats per una cardiopatia congènita
Projecte per desenvolupar l’Observatori de la Discapacitat Física
Projecte per desenvolupar accions formatives del sector agrari i
agroalimentari de Catalunya
Desenvolupament del projecte «Economat Social», supermercat
sense ànim de lucre per ajudar les famílies en situació de pobresa
econòmica
Desenvolupament del projecte «Bibliobús Anantapur», per
fomentar la lectura i la cooperació al desenvolupament de la zona
de Kosigi (Índia)
Desenvolupament del projecte «Activitats formatives i d’impuls del
tercer sector» a Andalusia
Desenvolupament del programa de serveis i recursos bàsics per als
migrants en situació de vulnerabilitat o exclusió social
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
projectes en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora
de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
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30.000

UNIVERSITAT AUTONÒMA DE
BARCELONA

30.000

CENTRO SOCIAL, RECREATIVO E
CULTURAL DE VILAR DE MAÇADA

30.000

PESQUEIRAMIGA - ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL

30.000 FUNDACIÓN CODESPA

DESCRIPCIÓ
situació de vulnerabilitat

Càtedra d’Educació Comunitària per al curs 2019-2020 amb
l’articulació del Programa Social de Suport Familiar en l’Èxit
Educatiu
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar 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
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar 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 de col·laboració per afavorir que es duguin a terme
activitats socials pròpies de l’entitat en el desenvolupament del seu
objectiu fundacional

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Generació d’un model per millorar la salut afectivosexual de nens i
ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR joves emigrants sols a partir d’un treball de recerca i acció
29.980
DE CATALUNYA I BALEARS
participativa», dirigit 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
CAIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
29.900
SOCIAL

29.880

O COMPANHEIRO - ASSOCIAÇÃO DE
FRATERNIDADE CRISTÃ

29.750 FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL
29.700 ASOCIACIÓN ASISTENCIAL NAHIA
29.640 FUNDACIÓN GIZAKIA HERRITAR
29.420 BURGOS ACOGE

29.340

ASOC. DOMBENITENSE DE AYUDA AL
TOXICÓMANO

29.233 DELTA ARTE Y MOVIMIENTO S.L.
28.586

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE PREMIÀ
DE MAR

28.490 APCSM

28.220 ASOCIACIÓN QUILOMETRO CERO

Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar 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
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «LifeSoundtrack», música per sensibilitzar els adolescents
sobre la demència i promoure el benestar dels que en tenen
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Laborat-art»
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Comunitat d’aprenentatge en la diversitat»
Projecte «Immigració i plena ciutadania», dirigit 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 a Burgos
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Centre de Trobada i Acollida», per combatre la
pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Residències Lur-La
Faktoria», orientat a donar suport a projectes de producció o
difusió artística i cultural amb impacte social
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Premià de Mar
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar 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 2019: Projecte
«Mentoria per a la inclusió de nens i joves migrants o en risc
d’exclusió», dirigit 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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28.000
28.000
28.000
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Teixint complicitats», per combatre la pobresa i
FUNDACIÓ CARDENAL VIDAL I
l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
BARRAQUER
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
APNEEF
Projecte «Tractament, (re)habilitació i prevenció per a nens, nenes i
joves amb necessitats especials» a Eivissa i Formentera
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
AACIC HOSPITALET
Projecte «Atenció psicosocial per a persones amb cardiopatia
congènita»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
ASOCIACIÓN COMPAÑÍA DE DANZA
Projecte «Camins II», programa de suport a persones amb
MOBILE
discapacitat intel·lectual i les seves famílies
COORDINADORA D'ENTITATS DEL POBLE Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
SEC
Projecte «Poble Sec», per a la gent gran

28.000 AFA IBI
28.000 FUNDACIÓ PRIVADA ANA RIBOT DURAN
28.000 CORDOBA ACOGE
28.000 FUNDACIÓ ECOM
28.000 MESUMARÍA
28.000 FUNDACIÓN OSCOBE

28.000 ACOPEDIS

28.000 FEDERACIÓN MUJERES PROGRESISTAS

28.000 FUNDACIÓN PIONEROS

28.000

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
MUJERES ARENA Y LAURISILVA

28.000 CÁRITAS DIOCESANA DE BURGOS

28.000

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA
MUJER LA RUEDA

28.000 ASOCIACIÓN CIUDAD JOVEN

Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019: Centre
d’atenció integral a persones afectades per una demència
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Avancem en l’atenció a les persones amb Alzheimer»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Ocupant-te
2019»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Teixint
oportunitats»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Escola em
sumaria, aprenentatge per a la vida»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Escola de
segones oportunitats»
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «Serveis
socials en territoris poc poblats», per facilitar el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat en zones rurals
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Convivències: enllaçant cultures», dirigit 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 2019: Projecte «Centre
de participació juvenil (diversitat, cohesió i ocupació juvenil)»,
dirigit 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 les Canàries 2019: Projecte «Pis tutelat per a la
recuperació integral de dones víctimes de la violència i
discriminació per raó de gènere», que té com a objectiu millorar la
qualitat de vida de col·lectius en risc d’exclusió social i fomentar la
igualtat d’oportunitats a les Illes Canàries
Projecte «Habitatges tutelats per a dones Ainkarem», dirigit 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 a
Burgos
Projecte «Incloure en femení 2.0», dirigit 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 a Burgos
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Intervenció socioeducativa amb nens, nenes,
adolescents i famílies en situació d’exclusió social», per combatre la
pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
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27.990 ASINLADI

27.960

27.930

27.750

27.580

27.570

27.300

27.270

27.250

27.000

DESCRIPCIÓ
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats

Convocatòria les Canàries 2019: Projecte per incentivar
l’autonomia, «Jo vull viure la meva pròpia vida i puc», que té com a
objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc d’exclusió
social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes Canàries

Projecte «Creant ocupació, compartint espais». Convocatòria
Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits
BANCO DE ALIMENTOS DE CÁDIZ
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
Projecte «Programa integral per a persones sense sostre».
Convocatòria Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia
AS. PREVENCIÓN Y APOYO
dirigits especialment a persones en situació de vulnerabilitat social i
DROGODEPENDIENTE
que té com a objectiu millorar-ne la qualitat de vida i fomentar la
igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
ASIEM
Projecte «Acompanyament integral per promoure l’autonomia
personal»
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VALE projectes en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora
DE CAMBRA
de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
situació de vulnerabilitat
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Fes que tot rodi», per combatre la pobresa i
CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL
l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
FRANCESC PALAU
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«L’antropologia com a punt de trobada», dirigit a facilitar el
ASSOCIACIÓ ANTROPOLOGIES
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 2019: Projecte «Alavar.
SIERVAS DE SAN JOSÉ, S.L.
Ocupant Projectes de Vida»
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar projectes en
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
ASSOCIAÇÃO SALVADOR
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
FUNDACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT
Aportació al projecte «Programa Social de Lideratge Jove», dirigit a
HUMÀ I SOCIAL
joves en situació de vulnerabilitat

27.000 FUNDACIÓN FLAMENCO ON FIRE
ENSEMBLE JUVENIL DE SETÚBAL. A7M 26.991 ASSOCIAÇÃO FESTIVAL MÚSICA
SETÚBAL
26.940 INICIATIVAS SOLIDARIAS VALENCIA
26.938

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
NAVARRA

26.880

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE
REQUIÃO

Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «VI Festival del
Flamenc on fire», orientat a donar suport a projectes de producció
o difusió artística i cultural amb impacte social
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar 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 d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Treballant en
xarxa: Empreses responsables amb l’ocupabilitat juvenil»
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Aretusa»
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
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
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IMPORT
26.813

ENTITAT
ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL
DE LISBOA - APCL

26.800 ASOCIACIÓN ANDEVI
26.780 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES SURGE

26.690 ASSOCIAÇÃO MENOS HUB

26.620 FUNDACIÓ PRIVADA ELS TRES TURONS

26.500 UNIVERSIDAD DE NAVARRA

26.440 LIGA DOS PEQUENINOS

26.280

RELIGIOSAS ADORATRICES ESCLAVAS
DEL SANTÍSIMO SACR

26.250 OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR

26.240

ALDEIAS HUMANITAR - ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL

26.000 ARENA COMUNICACIÓN AUDIO VISUAL

25.980 PAZ Y BIEN

25.870 FUNDACIÓN CEPAIM

25.850

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA
SENHORA DO AMPARO DE BENFICA

25.790 SENDEROS DE TEJA

25.730

STC - ASSOCIAÇÃO SERVE THE CITY
PORTUGAL

DESCRIPCIÓ
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
orientat a l’assistència integral per a dones embarassades en
situació de dificultat i risc d’exclusió social
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Emple@surge
III, objectiu pilar familiar»
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar 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 Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte
«Habitatges temporals per a la vida independent de persones amb
trastorns mentals»
Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Museu en dansa»,
orientat a donar suport a projectes de producció o difusió artística i
cultural amb impacte social
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Damaris», per combatre la pobresa i l’exclusió
social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Llar d’acollida Daniela»,
que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en
risc d’exclusió social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes
Canàries
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar 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 Innova Cultural 2019: Projecte «90DB», orientat a
donar suport a projectes de producció o difusió artística i cultural
amb impacte social
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte
«Enfortiment de les xarxes socials de les persones amb
discapacitat», per facilitar el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat en
zones rurals
Projecte «Programa per promoure l’educació, la sanitat, la qualitat
de vida i protegir els drets de la infància i les seves famílies».
Convocatòria Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia
dirigits 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
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
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 Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «Camins
de teula. Envelleix al teu poble», per facilitar el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat en zones rurals
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
projectes en l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora
de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en
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ENTITAT

25.722 ESPACIO REDO
25.580

FUNDACIÓ AVAN. AMICS DE LA
NEUROLOGIA

25.500

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL LA
FORMIGA. COM. CENTRE CÍVIC

25.430 PROYECTO MARISTA: TIERRA DE TODOS

25.200 AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

25.000

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE LA
GENT GRAN DE CATALUNYA

25.000 FUNDACIÓ CASA AMÈRICA CATALUNYA

25.000

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS
PALMEROS DE LA ÓPERA (ACAPO)

25.000

INSTITUT CATALÀ DE RECERCA EN
PATRIMONI

25.000 FUNDACIÓ CASA AMÈRICA CATALUNYA
25.000

ASSOCIACIÓ SOCIAL BUSINESS CITY
BARCELONA

DESCRIPCIÓ
situació de vulnerabilitat

Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Pressplay», orientat a
donar suport a projectes de producció o difusió artística i cultural
amb impacte social
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Socialització de persones afectades per una malaltia
neurològica»
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Cala.
Projecte que incentiva el català i l’oci per als adolescents
nouvinguts de l’estranger», dirigit 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
Projecte «Educant en resiliència». Convocatòria Andalusia 2019,
per dur a terme projectes a Andalusia dirigits 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 2019: Projecte
«Benvingudes, persones refugiades», dirigit 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 programes i activitats que contribueixin a millorar la
qualitat de vida de la gent gran i donar suport a projectes de
formació en salut que es desenvolupen en els centres de gent gran
Col·laboració per afavorir el desenvolupament d’activitats culturals
i socials del projecte «El rastre de Gabo» a Barcelona, amb motiu
del cinquè aniversari de la defunció del Premi Nobel de Literatura
Gabriel García Márquez
Col·laboració per a la VIII edició del Cicle de Música de Cambra
Jerónimo Saavedra a través de concerts, dins del marc del foment
de l’educació i la formació, la promoció i la difusió de la cultura
Promoure activitats de caràcter cultural i social de l’entitat en el
desenvolupament del seu objectiu fundacional
Col·laboració per afavorir el desenvolupament d’activitats culturals
i socials de Casa Amèrica
Promoció de l’emprenedoria i de les empreses socials a Barcelona

Organització d’activitats amb l’objectiu de tenir un espai
d’emprenedoria social, amb un model de negoci sostenible, que
millori la convivència, la cohesió social i el diàleg intercultural a les
comarques de Girona
ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE
Organització del Quart Congrés Europeu de Mentoria Social a
MENTORIA SOCIAL
Barcelona
Desenvolupament del projecte «Sopars amb estrelles», projecte de
REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE
la RAE de divulgació científica sobre astronomia i astrofísica
BARCELONA
(conferències, esdeveniments, etc.)
Organització i desenvolupament del projecte «Decideixes», que té
com a objectiu contribuir a construir un sistema de ciència basat en
CONFEDERACIÓN DE SOCIEDADES
les iniciatives del mateix col·lectiu científic, que es generaran en els
CIENTÍFICAS DE ESPAÑA
grups de debat que es proposen i que tindran continuïtat
mitjançant un diàleg continuat a través de diversos fòrums de
ciència, política i societat
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE
Desenvolupament de l’activitat cultural al Teatre Guimerà (Santa
TENERIFE
Cruz de Tenerife)
Col·laboració per afavorir el desenvolupament de les diverses
FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ
activitats de caràcter cultural i social
ACUP
Afavorir el desenvolupament del projecte «Plataforma

ASSOCIACIÓ CULTURAL PER A LA
25.000 COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
AZAHARA
25.000
25.000

25.000

25.000
25.000
25.000
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DESCRIPCIÓ
Coneixement, Territori i Innovació»

25.000 FUNDACIÓN VOLKSWAGEN NAVARRA

Desenvolupament del programa educatiu «Junts ens movem», per
sensibilitzar i educar, en matèria de seguretat viària i sostenibilitat,
les persones amb discapacitat física i intel·lectual

25.000 PALOMA VILLAR DE PABLO

Convocatòria Art for Change 2019: Projecte «També ets aquí», per
fer servir l’art i la cultura com a instrument d’intervenció social

25.000

25.000
25.000
25.000
24.930

24.820

24.815
24.750

24.750

24.430
24.300

24.210

24.040

Convocatòria Art for Change 2019: Projecte «Taller coreogràfic per
a persones amb Parkinson», per fer servir l’art i la cultura com a
instrument d’intervenció social
Convocatòria Art for Change 2019: Projecte «MEA fest: sembrant
DIANA ROMERO DEL HIERRO
futur», per fer servir l’art i la cultura com a instrument d’intervenció
social
Convocatòria Art for Change 2019: Projecte «Els d’ara», per fer
MAIDER FERNANDEZ IRIARTE
servir l’art i la cultura com a instrument d’intervenció social
Jornades de sensibilització a les escoles, en què es treballa la
FUNDACIÓ JOHAN CRUYFF
conscienciació i la normalització de les persones amb diversitat
funcional
Convocatòria Art for Change 2019: Projecte «Música Creativa», per
FUNDACIÓN MÚSICA CREATIVA
fer servir l’art i la cultura com a instrument d’intervenció social
Projecte «Districte 5. Noves realitats». Convocatòria Andalusia
2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits especialment a
FUNDACIÓN VALDOCO
persones en situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar-ne la qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats
FUND. ATENCIÓN ADICCIONES TUDELA Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
Y RIBERA
orientat a l’atenció de noves formes de joc patològic
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Programa
ASOCIACIÓN ENGLOBA. INTEGRACIÓN
d’autonomia per a la inserció sociolaboral de joves immigrants i
LABORAL, EDUCATIVA Y SOCIAL
persones amb discapacitat»
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar projectes en
CENTRO PAROQUIAL DE BEM ESTAR
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
SOCIAL DE ARRENTELA
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Convocatòria Art for Change 2019: Projecte «Arts comunitàries i
ASSOCIACIÓ BASKET BEAT: ESPORT, ART
escola», per fer servir l’art i la cultura com a instrument
I ACCIÓ SOCIAL
d’intervenció social
ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
AMPARO
Projecte «Possibilitats infinites»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Camins per al creixement personal i la inclusió
social de persones immigrants», per combatre la pobresa i
CULTURA TRETZE
l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar projectes en
LEQUE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
AMIGOS DE PESSOAS COM
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
NECESSIDADES ESPECIAIS
vulnerabilitat
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA
DANZA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ASSOC. G.G. VOLUNTARIA CIENCIA I
24.000
CULTURA

Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent gran en
activitats voluntàries tecnològiques, socials i culturals, així com
donar suport als projectes socials en l’àmbit dels centres que
formen la xarxa dels EspaiCaixa

24.000 FUNDACIÓN HERMES

Col·laborar en l’extensió de la defensa dels principis democràtics i el
desenvolupament de la societat de la informació a les empreses i al
mercat

24.000

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA
PAZ

Projecte «Ossetana, moneda complementària aplicada a serveis
socials municipals». Convocatòria Andalusia 2019, per dur a terme
projectes a Andalusia dirigits 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
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(Euros)
IMPORT
24.000

ENTITAT
ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE
TRISÓMICOS 21

24.000 CARMEN LARRAZ ELORRIAGA
24.000 SEILA S.L.
24.000 PEÑASCAL S.COOP.
24.000

ASOC. CULTURAL "OS ZAGALES
D'ARAGON"

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Suport a l’autonomia de les persones amb síndrome de
Down»
Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Elektrical body»,
orientat a donar suport a projectes de producció o difusió artística i
cultural amb impacte social
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Ocupant a
mida»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Suport a la
transició de persones treballadores de 2a oportunitat»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Inclou-me»

Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Capac-i-tant
persones per al sector agroalimentari»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Espai Obert», per combatre la pobresa i l’exclusió
24.000 CÁRITAS DIOC. SALAMANCA
social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Atenció psicoterapèutica i de desenvolupament de
competències parentals per a famílies i menors en risc d’exclusió
24.000 ALDEAS INFANTILES SOS DE GALICIA
social», per combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb
l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social, potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «OIKIA. Intervenció en infants de 0 a 6 anys en
situació de vulnerabilitat extrema», per combatre la pobresa i
24.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte «Habitatge
24.000 CÀRITAS DIOCESA TARRAGONA
segona llar»
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte
24.000 FUNDACIÓ BENÈFICA MARIA RAVENTOS «Residència Maternal. Acollida i acompanyament a la vida
autònoma de famílies vulnerables»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
ASOC. FAM. ESQUIZOFRÉNICOS COSTA
Projecte «Rehabilitació psicosocial i reincorporació social de
24.000
SOL
persones amb malalties mentals internes en centre penitenciari i en
règim de semillibertat»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
24.000 A.F.A. PUERTO
Projecte «Teràpia d’Estimulació Emocional T2E® per a Persones
amb la Malaltia d’Alzheimer»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
24.000 ASOCIACIÓN URIBE-COSTA
Projecte «Transformant els processos d’envelliment de les persones
amb discapacitat intel·lectual en processos de vida plena»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
ASOC. FAMILIARES Y COLAB. ENFERMOS
24.000
Projecte «Tractament no farmacològic per a persones amb malaltia
DE ALZHEIMER
d’Alzheimer i demències afins»
FUNDACIÓ MARE DE DÉU DELS
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
24.000
INNOCENTS I DESEMPARATS
Programa d’atenció domiciliària
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
24.000 ASOCIACIÓN AMICA
Projecte «Suport integral a la persona en l’entorn»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
24.000 AMPROS
Projecte «Inclusió per a tots: Habitatge en la comunitat», per a
persones amb grans necessitats de suport
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
24.000 NUEVA OPCIÓN VALENCIA
Projecte «Rehabilitació per a l’autonomia personal i la participació
social»
24.000 FUNDACIÓ PRIVADA TAC OSONA
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24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
FUND. MALALTS MENTALS DE
Projecte «Atenció integral per a persones amb necessitats de
CATALUNYA
suport»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA
Projecte «Atenció integral en el càncer»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
FUNDACIÓN TUTELAR DE DAÑO
Projecte «Atenció sociosanitària per a persones amb dany cerebral
CEREBRAL DE CASTILLA LA MANCHA
sobrevingut»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
AFANION
Projecte «Atenció integral a nens, nenes o adolescents i les seves
famílies» a Castella-la Manxa
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
AFA ARAHAL
Projecte «Atenció psicosocial per a malalts d’Alzheimer i altres
demències i els seus familiars o cuidadors»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
F. TUTELAR FECLEM
Protecció juridicosocial i de suport a l’autonomia de persones amb
malalties mentals a Castella i Lleó
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
ARPS
Projecte «Promoció d’autonomia personal i vida independent»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
FUNDACIÓN ADECCO
Projecte «Enllaçats»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
PROTGD
Projecte «Tu et diverteixes mentre nosaltres descansem»
ASOC. DAÑO CEREBRAL DE
COMPOSTELA SARELA

24.000 ASOCIACIÓN LA CARIDAD
24.000 ASSOCIACIÓ D'ALZHEIMER BAIX CAMP
24.000

FUNDACIÓ DE PARES DE PSICÒTICS I
AUTISTES

24.000 FUNDACIÓ PRIVADA KALIDA
24.000 ADELA
24.000 AODEM
24.000 ASLEUVAL
24.000 APSOCECAT. BARCELONA
24.000

FUNDACIÓN ATENA PSICOBALLET
NAVARRA

24.000 ASOCIACIÓN AUTISMO SEVILLA

24.000 ASOC. CANTABRA PROSALUD MENTAL

24.000 ASPRODENA LOGROÑO

Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Informació i atenció de treball social i psicologia per a
persones i famílies amb dany cerebral adquirit»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Rehabilitació de l’ictus al centre de dia Los Sitios»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Atenció diürna especialitzada en demències»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Una etapa vital invisible»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Kalida, millora de la qualitat de vida i el benestar de les
persones que conviuen amb el càncer»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Atenció personal i vida autònoma per a malalts d’ELA i les
seves famílies»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte interdisciplinari d’atenció a persones amb malalties
neurodegeneratives i les seves famílies
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Atenció biopsicosocial al malalt oncohematològic i la seva
família»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Millora en l’atenció a les persones amb sordoceguera i
foment de la seva autonomia personal»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Promoció de l’autonomia personal de les persones amb
discapacitat a través de l’art»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Domocapacity», d’intel·ligència artificial per impulsar
l’autonomia i el benestar emocional de les persones amb TEA
(trastorn de l’espectre autista)
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Creació d’un centre ocupacional per a persones amb
problemes de salut mental»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Construint ponts a la comunitat», centre de recursos de
suport a persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies
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24.000 ASOCIACIÓN AUTISMO SORIA
24.000 FUNDACIÓN "EL BUEN SAMARITANO"

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Dona’m un punt de suport i el meu món avançarà»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Equipament d’un nou recurs de rehabilitació per a persones amb
malaltia mental greu i duradora

Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Aules itinerants i accions complementàries per a la
integració real de les persones amb discapacitat intel·lectual»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
AS. PARKINSON SEGOVIA
Projecte «Desbloquejats», d’atenció integral per a malalts de
Parkinson
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
FUNDACIÓ INSTITUT DE TRANSTORNS
Programa de promoció de l’autonomia personal per a persones
ALIMENTARIS
afectades amb TCA i els seus familiars i cuidadors
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
FUNDACIÓ PRIVADA PRODISMINUÏT
Projecte «Respir», que fomenta l’autonomia i acompanyament
PSÍQUIC FINESTRELLES
psicosocial i terapèutic de les persones adultes amb discapacitat
intel·lectual
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR ASPANIAS
Projecte «Acompanya’m»
Desenvolupament del projecte educatiu «Art, Valor i Drets
FUNDACIÓN GREGORIO PECES BARBA
Humans»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Activant
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
capacitats cap a l’ocupació a les comarques de Lleida»
FAM Y LIAS, RECURSOS PARA LA
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Moda amb
DIVERSIDAD SOC. COOP.
ètica»

24.000 FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN

24.000

24.000

24.000

24.000
24.000
24.000
24.000
24.000

SOLIDADRIDAD DE HENARES PROYECTO
HOMBRE

24.000

ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA.
MADRID

24.000 FUNDACIÓN ASINDOWN
24.000 CÁRITAS DIOCESANA DE HUESCA
24.000

ASOC. FAMILIAS MONOPARENTALES DE
CANARIAS

24.000 ASPANRI

24.000 FUNDACIÓN PLAZA DE LOS OFICIOS
24.000 TIRGI. CELRÀ
24.000 FUNDACIÓN ITER
ASOCIACIÓN RURAL DE DESARROLLO Y
COOPERACIÓN EUROPEA
OBRA SOCIAL SANTA LUISA DE
24.000 MARILLAC - HIJAS DE LA CARIDAD DE
SAN VICENTE DE PAÚL
ASOCIACIÓN POR LA FORMACIÓN
24.000 PROFESIONAL, INTEGRAL Y SOCIAL DE
LA PERSONA - INSERTA ANDALUCIA24.000

24.000 FUNDACIÓN ADECCO

Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Millora de
l’ocupabilitat i inserció sociolaboral», per a persones amb
problemes d’addicció i en situació d’especial vulnerabilitat
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019. Projecte «Formació en
habilitats socials i educació laboral», per a joves en risc d’exclusió
social
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «L’ocupació
amb suport a Asindown»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Itinerari
d’acompanyament a l’ocupació de persones en risc d’exclusió»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «AFAMOCAN
Ocupa»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte d’inserció
sociolaboral per a persones amb discapacitat intel·lectual i
síndrome de Down
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Escola
d’oportunitats», programa formatiu per a la inserció laboral de
joves en situació de risc d’exclusió
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «El jardí de les
experiències»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Joves per
ocupació»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Culturae jove
2019»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Itinerari
d’inserció laboral individual»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Programa
d’inserció per a joves en risc»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Acadèmia.
Comunicació i art ítaca»
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24.000 ASOCIACIÓN DE MUJERES TAYDA
24.000 FUNDACIÓ PRIVADA PARE MANEL
FUN. CANARIA PARA EL SORDO.
TEGUESTE
AS. ONUBENSE NORMALIZACIÓN EDUC.
24.000
SOCIOL.
24.000

24.000 FUNDACIÓN CAUCE
ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN,
24.000 ORIENTACIÓN Y AYUDA AL
DROGODEPENDIENTE
24.000 INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA

24.000

CENTRO DE VIDA CRISTIANA DE
ALICANTE

24.000

ASOC. CENTRO DE VIDA CRISTIANA DE
GRANADA

24.000 MENORCALAB

24.000 FUNDACIÓN SANCHO Y MARINA

24.000 FUNDACIÓN CEPAIM

24.000 CIVES MUNDI

24.000

FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA
AUXILIADORA

ASSOCIACIÓ L'ETNOGRÀFICA.
24.000 ANTROPOLOGIA PER A LA
TRANSFORMACIÓ SOCIAL

24.000 OBSERVATORI DE L'ALIMENTACIÓ

PROJECTE SOCIO-EDUCATIU NAÜM.
24.000
GERMANES DE LA CARITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Insereix-T»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte per 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 2019: Projecte «De Camí a
l’Ocupació»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Ocupació amb
suport: La diversitat com a valor afegit»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Un curs
d’oportunitats»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Programa per
a la inserció sociolaboral de persones amb problemes de conductes
addictives»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Formació per
millorar l’ocupabilitat i acompanyament», per a la inserció
sociolaboral de joves i parats de llarga durada
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Programa de
formació i acompanyament», per a la inclusió sociolaboral de joves
i parats de llarga durada
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Intervenció
integral», per a la inclusió sociolaboral de joves i parats de llarga
durada
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte
«TecnoLugar. Planta bioprocessats IVGama», per facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat en zones rurals
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «OMBU»,
per facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social
de les persones en situació de vulnerabilitat en zones rurals
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «Nous
camins: integració de famílies en zones rurals», per facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat en zones rurals
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte
«L’exclusiva 4.0», per facilitar el desenvolupament integral i el
procés d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat
en zones rurals
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Junts
teixim oportunitats», dirigit 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 2019: Projecte
«Intersecciona: accions prevenir i abordar la violència
interseccional i incorporar-hi la perspectiva de gènere», dirigit 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 2019: Projecte «De la
coexistència a la convivència al campus de l’alimentació de
Torribera: sostenibilitat alimentària i acció social alimentària a
Santa Coloma de Gramenet», dirigit 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 2019: Projecte «Aules
inclusives de les Germanes de la Caritat», dirigit a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i
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afavorint la igualtat d’oportunitats

CENTRO SOCIAL DE SOLIDARIDAD DE
MÁLAGA

Projecte «Habitatge de suport a la reinserció». Convocatòria
Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits
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

24.000 ASOCIACIÓN ALTERNATIVA ABIERTA

Projecte «Clau, intervenció socioeducativa amb famílies i menors
de l’assentament barraquista de El Vacie». Convocatòria Andalusia
2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits 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

24.000

24.000 PLATAFORMA REDOMI

24.000 FUNDACIÓN ALTUM

24.000 ASOCIACIÓN ADEPSI

24.000

ASOCIACIÓN MUJERES SOLIDARIDAD Y
COOPERACIÓN

24.000 AFA LA PALMA

24.000 HH. OBLATAS DEL SMO. REDENTOR

24.000 EAPN CANARIAS

24.000

NUEVO FUTURO AS. HOGARES PARA
NIÑOS

24.000 AYUDA EN ACCIÓN

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«L’orquestra de les cultures», dirigit 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 2019: Projecte «La
formació en valors de la dona jove a través del temps lliure per al
seu empoderament a la societat i foment de la innovació en l’era de
la transformació digital», dirigit 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 les Canàries 2019: Projecte «De tu a tu, suport
personal i integral en l’entorn natural de les persones amb
discapacitat intel·lectual», que té com a objectiu millorar la qualitat
de vida de col·lectius en risc d’exclusió social i fomentar la igualtat
d’oportunitats a les Illes Canàries
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Pis Tutelat», que té com
a objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc d’exclusió
social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes Canàries
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Enfortint la nostra
autonomia», que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de
col·lectius en risc d’exclusió social i fomentar la igualtat
d’oportunitats a les Illes Canàries
Convocatòria les Canàries 2019: Programa d’atenció integral «La
Caseta», que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de
col·lectius en risc d’exclusió social i fomentar la igualtat
d’oportunitats a les Illes Canàries
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Xarxa de capacitació per
a la inclusió», que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de
col·lectius en risc d’exclusió social i fomentar la igualtat
d’oportunitats a les Illes Canàries
Projecte de foment de l’autonomia dels menors acollits a les llars,
dirigit 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 2019: Projecte «Som
Nord: promoció de valors per a una convivència intercultural a la
zona nord d’Alacant», dirigit 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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24.000 AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Violeta:
prevenció de la violència de gènere entre la població jove», dirigit 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 2019: Programa de
«Convivència i educació intercultural en la comunitat», dirigit a
FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCIÓN
24.000
facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de
PSICOSOCIAL
les persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats

24.000 CLUB INFANTIL Y JUVENIL ARCA DE NOÉ

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Programa de
suport comunitari entre joves mitjançant el servei d’intermediació
«L’Arca», dirigit 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

24.000 FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte per a la
prevenció de la violència sexual infantil «El meu cos és un tresor»,
dirigit 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

24.000

FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA
AUXILIADORA

24.000 FUNDACIÓN ASPANIAS BURGOS

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Mancala: que soni la teva veu», dirigit 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
Projecte «Saba: equip rural d’intervenció», dirigit 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 a Burgos

24.000 AFABUR

Projecte «Atenció especialitzada a persones amb demència», dirigit
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 a Burgos

24.000 ASOC. AFAEM

Projecte per promocionar l’autonomia personal de col·lectius
afectats per l’esclerosi múltiple, dirigit 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 a Burgos

24.000 FUND. SECRET GRAL GITANO - MADRID

Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Lluita contra l’exclusió social de la infància gitana»,
per combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de
facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats

24.000 AGRAJER

24.000

ASOCIACIÓN DE MADRES SOLTERAS,
AMASOL

Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Inclusió social i desenvolupament integral de
persones amb addicció al joc patològic i els seus familiars», per
combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de
facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Famílies monoparentals: trencant barreres
d’exclusió», per combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb
l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
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FUNDACIÓN GRANADINA DE
24.000 SOLIDARIDAD VIRGEN DE LAS
ANGUSTIAS

24.000

ASOCIACIÓN COLECTIVO LA
HUERTECICA

24.000 ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA

24.000 FUNDACIÓN PROLIBERTAS

24.000 BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ

24.000

ASOCIACIÓN PROYECTO JAÉN
SOLIDARIO

24.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

24.000 ESPIRAL PMA

24.000 ASOCIACIÓN ZUBIKO

24.000

ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA.
MADRID

24.000 INTERMEDIACCIÓN

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Creixement personal, igualtat i inserció
sociolaboral en comunitat terapèutica per a persones amb
problemes d’addiccions», per combatre la pobresa i l’exclusió social
infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i
el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Centres de trobada i acollida», per combatre la
pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Centre d’emergència social», per combatre la
pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Alimentant esperances. Cobertura de necessitats
bàsiques per a persones en risc d’exclusió social», per combatre la
pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Acollida i inserció sociolaboral al Poble Sec 2019»,
per combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de
facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Targeta de prepagament solidària: suport integral
per a menors pertanyents a famílies en risc d’exclusió social a Jaén»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Promoció de l’èxit escolar per a nens en risc
d’exclusió social», per combatre la pobresa i l’exclusió social infantil
amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i el
procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Programa obert infància i família», per combatre la
pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Programa integral per a la inclusió social de
persones recluses en centres penitenciaris de Basauri i Àlaba», per
combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de
facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Programa per a famílies amb dificultat social», per
combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de
facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Paraula lliure», per combatre la pobresa i l’exclusió
social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
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24.000 FUNDACIÓN PADRE GARRALDA

24.000

FERMAD. FED. MAD. DE ASOC. ASIS.
DROGODEPEND.

24.000

ASOC. FAMILIA VICENCIANA PROYECTO
MIGUEL

24.000 ASOCIACIÓN ALBA

24.000

COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA Y
RESIDENCIA

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Pare Arrupe. Assistència a persones sense sostre»,
per combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de
facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Món sensible, món intel·ligible», per combatre la
pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Molt més que música», per combatre la pobresa i
l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Projecte «Programa de reinserció social en el projecte «Hombre»
Almeria». Convocatòria Andalusia 2019, per dur a terme projectes a
Andalusia per impulsar iniciatives dirigides especialment a persones
en situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorarne la qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats
Projecte «Atenció centrada en la persona a la residència de gent
gran Ntra. Sra. de los Desamparados y Centro de Día». Convocatòria
Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits
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

ASOC. INCLUSIÓN CIUDADANIA
24.000
DIVERSIDAD

Projecte «Compta amb mi». Convocatòria Andalusia 2019, per dur a
terme projectes a Andalusia dirigits 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

24.000 ASOCIACIÓN NAIM

Projecte «Compartint talent». Convocatòria Andalusia 2019, per
dur a terme projectes a Andalusia dirigits especialment a persones
en situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorarne la qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats

24.000 ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA

Projecte «Acompanyament a la inclusió educativa per a menors en
situació de vulnerabilitat social». Convocatòria Andalusia 2019, per
dur a terme projectes a Andalusia dirigits especialment a persones
en situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorarne la qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats

24.000 AS. REEDUCACIO I REINS SOCIAL LLIGAM
ASSOCIACIÓ LLEIDATANA SÍNDROME
DOWN
ASOCIACIÓN DAR AL KARAMA (EL
24.000
HOGAR DE LA DIGNIDAD)
24.000

24.000 DISMINUIDOS FÍSICOS DE NAVARRA
24.000

CENTRO SOCIOSANITARIO NTRA SRA EL
CARMEN

24.000

ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL
ADQUIRIDO

24.000 FECAFAMM BARCELONA

24.000

ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZCANARIAS

Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte
«L’habitatge temporal com a garantia per a la vida independent»
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte
«Desperta’t»
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte «Llar
d’acollida i atenció integral per a nens sahrauís malalts»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Centre de promoció de l’autonomia personal»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Atenció interdisciplinària per promoure la vida
independent»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Atenció i rehabilitació de l’autonomia personal amb dany
cerebral»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Acompanyar i donar suport a joves amb problemes de
salut mental»
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Menjadors socials de les
Canàries», que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de
col·lectius en risc d’exclusió social i fomentar la igualtat
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

23.990 RAIS MADRID

23.980 ASOCIACIÓN CALCETINES ROJOS

23.980

ENFERMEDADES DE LA SANGRE
VILLACARRILLO

23.970 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

23.970

ASOCIACIÓN CANARIA DE CÁNCER DE
MAMA

23.960 ACOPE
23.950 ASANSULL
23.940

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
ENFERMOS DE S.

23.940 CEAIN

23.920

ASOCIACIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL
DE MENORES ANCHIETA

23.910 FUNDACIÓ PRIVADA CERMA ACOGE

23.900 INSTITUT DIVERSITAS S.C.C.L.

23.880 AUTISMO ANDALUCÍA

DESCRIPCIÓ
d’oportunitats a les Illes Canàries

Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Itineraris»,
per a l’accés, manteniment i millora laboral de persones sense
sostre
Projecte «Promoció de l’autonomia i el desenvolupament
psicosocial d’infants amb diversitat funcional mitjançant eines
creatives i metodologies de psicologia infantil i circ». Convocatòria
Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits
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
Programa «El meu suport, el teu suport». Convocatòria Andalusia
2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits 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 2019:
Projecte «Dona vida als anys»
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Ampliació de l’atenció
psicològica integral i individualitzada», per fomentar la participació
i l’empoderament de les persones afectades pel càncer de mama o
ginecològic a l’illa de Gran Canària
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte-taller «Verde
Vivero 2019»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Unitat de qualitat de vida»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Atenció integral en salut mental»
Projecte «Joves agents comunitaris». Convocatòria Andalusia 2019,
per dur a terme projectes a Andalusia dirigits 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 Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Cangur», per combatre la pobresa i l’exclusió social
infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i
el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte «Acollida
integral per a persones en situació d’exclusió social»
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Fomentar els vincles per a la diversitat social», dirigit 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
Projecte d’inclusió laboral per a persones amb TEA. Convocatòria
Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits
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 2019: Projecte per a la
inclusió social en territoris diversos «identitats i (des)orientacions»,
ASOCIACIÓN ANDECHA, PARTICIPACIÓN
23.880
dirigit a facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió
Y TRABAJO COMUNITARIO
social de les persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
23.860

FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
SIDERURGIA

Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Tornar a
començar»
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

23.860 YMCA MADRID

ASOCIACIÓN POR LA VIDA
23.860 INDEPENDIENTE DE PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL (AVI)
23.850

L'HEURA DEL VALLÈS, FUNDACIÓ
PRIVADA

23.850 FUNDACIÓN CEPAIM

23.830 CESAL

23.830 VIVIR COMPARTIENDO

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Aprenem junts: Atenció a la infància i joventut
vulnerable i les seves famílies», per combatre la pobresa i l’exclusió
social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte «Escola de
vida independent AVI. Màlaga»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Itineraris
d’acompanyament per a les persones durant el procés d’inserció
mitjançant el treball en suport»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «El futbol i l’esport com a eina contra l’exclusió
social», per combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb
l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: «Projecte I3», itineraris
personalitzats d’inserció laboral immediata de joves en situació o
risc d’exclusió de la Comunitat de Madrid
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «+ Inclusió», per combatre la pobresa i l’exclusió
social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats

Projecte «Atenció sociosanitària a la dependència a persones amb
Alzheimer i altres demències». Convocatòria Andalusia 2019, per
ASOCIACIÓN CUIDADORAS Y ENFERMOS
23.800
dur a terme projectes a Andalusia dirigits especialment a persones
ALZHEIMER BEZMILIANA
en situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorarne la qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats
ASOCIACIÓN POR LA FORMACIÓN
23.760 PROFESIONAL, INTEGRAL Y SOCIAL DE
LA PERSONA - INSERTA ANDALUCIA23.750 ASOCIACIÓN ANTARES
23.740 FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y
23.730 DESARROLLO SOCIAL DE
ENFERMEDADES POCO FRECUENTES
ASOC. PARA LA PROMOCIÓN DEL
23.730 EMPLEO Y LA COHESIÓN SOCIAL
"CREATIVA"
23.700 AMIMET
23.700

ASOC. PARA LA LUCHA ENFERMEDADES
RENALES

23.700 FEAPS-LA RIOJA

23.700

ASSOCIACIÓ D'ENTITATS
TERRASSENQUES PER LA INSERCIÓ

23.660

FUNDACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL
LES CORTS

Programa «Més Futur». Convocatòria Andalusia 2019, per dur a
terme projectes a Andalusia dirigits 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 2019:
Programa de recursos per a famílies amb persones amb
discapacitat intel·lectual i necessitats de suport
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Itineraris
d’inserció sociolaboral per a persones drogodependents»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Centre d’atenció sociosanitària per a persones amb
malalties poc freqüents»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Aroa»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Ocupa-Met»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Atenció integral per a la qualitat de vida de les persones
amb malaltia renal crònica»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Comprendre La Rioja»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «La trobada», per combatre la pobresa i l’exclusió
social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Programa de suport a l’autonomia de persones amb malalties
mentals
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

23.640 FESORCAM

23.640 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

23.600 CANAAN

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Oci inclusiu per a persones amb discapacitat auditiva»
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Intervenció socioeducativa integral per afavorir la incorporació i
promoció acadèmica de l’alumnat del barri de Las Palmeras a la
Universitat de Còrdova»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Centre d’atenció psicosocial», per combatre la
pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «CoSURT. FUNDACIÓ DE DONES, FUNDACIÓ nexes: el terreny», dirigit a facilitar el desenvolupament integral i el
23.560
PRIVADA
procés d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
23.550 AFACIDASE
FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS SANT PERE
CLAVER
COCEMFE LEÓN-FEDERACIÓN
23.520
PROVINCIAL
23.520

ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE MAGNI DE
23.520
MADRID

23.510 AFA VILLENA Y COMARCA
23.490 FUNDACIÓN HARENA
FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA
PROMOCIÓ DE L'ESPORTISTA
CÁRITAS DIOCESANA DE SEGORBE
23.470
CASTELLÓN
23.480

23.470

ÁGORA. ASOC. PERSONAS
PARTICIPANTES

23.450 AFA SAN RAFAEL

23.413 ASSOCIAÇAO JUVENIL TRANSFORMERS

23.400 APROSUB

23.400 FUNDACIÓ ENRIQUETA VILLAVECCHIA

Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar 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 2019:
Projecte «SAVI»
Convocatòria Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Itineraris
d’inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat»
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Tardes
de garatge», dirigit 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 2019:
Programa de centre de dia per a persones amb Alzheimer o altres
demències
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Programa de voluntariat intergeneracional: «Soledat, 0 - Vida, 10»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Escola de natació adaptada inclusiva»
Convocatòria Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Pre-Ocupa’t»
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Decidim
per transformar junts: per un barri intercultural», dirigit 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
Projecte «Centre d’acollida i intervenció integral per a dones
immigrants arribades en pastera embarassades». Convocatòria
Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits
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
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual en
procés d’envelliment
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Suport i millora de la qualitat de vida de nens i joves
malalts de càncer i altres malalties que limiten la vida»
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

23.400 ASSOCIACIÓ DONES NO ESTÀNDARDS

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Les no estàndards actuem», per a la intervenció
psicosociolaboral de les dones amb discapacitat

23.400 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatòria Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Itineraris
integrals intensificats», per a persones de molt baixa ocupabilitat

23.400 ASOCIACIÓN JUVENIL CARABELA

Projecte «Programa en companyia». Convocatòria Andalusia 2019,
per dur a terme projectes a Andalusia dirigits 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

23.390

23.370

23.360

23.350

23.310

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Germina: dinamització de la casa de la mina», per fomentar la
SURT. FUNDACIÓ DE DONES, FUNDACIÓ convivència i la participació social i cultural, dirigit a facilitar el
PRIVADA
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
Projecte «Bretxa IV», dirigit a persones en situació de vulnerabilitat
AS. DE PADRES DE NIÑOS CON
social i que té com a objectiu millorar-ne la qualitat de vida i
SÍNDROME DOWN
fomentar la igualtat d’oportunitats a Burgos
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Programa
d’intervenció integral i comunitària al barri de San Francisco de
Bilbao «Convivint en la diversitat», dirigit a facilitar el
MÉDICOS DEL MUNDO
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
2019: Projecte «Treball amb menors i joves amb problemes
d’addiccions i conductes destructives», per combatre la pobresa i
CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD
l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
F. NORAY PROYECTO HOMBRE
ALICANTE

23.290 SAN JOSÉ GRANADA

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Programa «Far de
prevenció d’addiccions indicada per a adolescents, joves i les seves
famílies», dirigit 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 2019:
Projecte «Domus III. Suport a la vida independent»

Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: «Projecte socioeducatiu integrat de lluita contra la pobresa»,
23.280 PQ NTRA DE LOS ÁNGELES DE VALENCIA per combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de
facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
ASOC. COMARCAL AFECTADOS CÁNCER
23.280
VILLENA
23.250

FUND. AUCAVI, AUTISMO CALIDAD DE
VIDA

23.210 PLAN COMUNITARIO DE TEIS

23.180 ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE JEREZ

Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Intervenció psicosocial per a afectats de càncer i el seu
sistema familiar: diagnòstic, tractament, recuperació i
acompanyament al final de la vida»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Oci i respir per a tothom. Un suport per a la inclusió»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Guindastres», per combatre la pobresa i l’exclusió
social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
Projecte «Acompanyament socioeducatiu per a menors en situació
de vulnerabilitat social». Convocatòria Andalusia 2019, per dur a
terme projectes a Andalusia dirigits 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
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23.173 FUNDACIÓN INDACE

23.170

ASOC. FAMILIARES ENF. ALZHEIMER
NOVELDA

23.130 FUNDACIÓN CREALITY
23.110 GORABIDE

23.060

ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y
DESARROLLO CON EL NORTE DE ÁFRICA

23.050

CASAL DELS INFANTS PER L'ACCIÓ
SOCIAL ALS BARRIS

23.040 AYUDA EN ACCIÓN

23.030 AFAOR

23.028

FUNDACIÓN MUNICIPAL TEATRO
GAYARRE

23.000

ADM ESTRELA – ASSOCIAÇÃO SOCIAL E
DESENVOLVIMENTO

23.000

ASSOCIAÇAO DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL DE PONTE DE SOR, A.S.S.P.S

22.970 ASOCIACIÓN MOJO DE CAÑA

22.940 SUSANA JIMÉNEZ CARMONA
22.940

22.920

ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL ARETÉ
ASOCIACIÓN PARA DISCAPACITADOS
INTELECTUALES DE JÓ.

DESCRIPCIÓ
Col·laboració per adquirir un vehicle adaptat per al desplaçament
de les persones amb dany cerebral adquirit (DCA), en el marc del
projecte d’atenció psicosocial i rehabilitadora
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Treballant el passat i el present durant 7 hores diàries a
través de la Unitat de Respir Familiar matí i tarda»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Jubiales, abandonant la soledat»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Pla persones, més persones»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Suport integral a la infància i famílies en situació de
vulnerabilitat de Rociana del Condado», per combatre la pobresa i
l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Entorn escolar de primària a Salt», per combatre la
pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Projecte «Xarxes en acció. Reduint la desigualtat en l’àmbit
educatiu de nens, nenes i famílies a Màlaga i Sevilla». Convocatòria
Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits
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 Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «Tallers
de memòria. Projecte «Envelliment actiu i prevenció de la
dependència a les zones rurals d’Ourense», per facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat en zones rurals
Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Gayarre Connecta»,
orientat a donar suport a projectes de producció o difusió artística i
cultural amb impacte social
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
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 les Canàries 2019: Projecte «Ruta pròpia les
Canàries», que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de
col·lectius en risc d’exclusió social i fomentar la igualtat
d’oportunitats a les Illes Canàries
Convocatòria Art for Change 2019: Projecte «Volien braços i
arribem persones», per fer servir l’art i la cultura com a instrument
d’intervenció social
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Treballant les
teves oportunitats»
Projecte «Suport integral per a persones amb diversitat funcional
intel·lectual i entorn pròxim». Convocatòria Andalusia 2019, per dur
a terme projectes a Andalusia dirigits 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
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FUNDACIÓN ATENCIÓN INTEGRAL DEL
22.900
MENOR

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Faim
Open Space», dirigit 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 Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte
«Activa’t», que consisteix en activitats per millorar les capacitats
físiques, psicològiques, socials i culturals de la gent gran en l’àmbit
rural de La Rioja
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
22.880 ASOCIACIÓN RETINA ASTURIAS
Projecte «Capacita’t», accés a les noves tecnologies de suport en
baixa visió i discapacitat visual
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Itineraris individualitzats
d’inserció laboral per a col·lectius en risc d’exclusió social», que té
22.850 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
com a objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc
d’exclusió social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes
Canàries
ASOCIACIÓN LIBRE PARA LA EDUCACIÓN Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
22.810 PERSONALIZADA Y HUMANA DE LOS
Projecte «Fomentant l’oci i el temps lliure inclusius per a persones
TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA amb autisme»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Potenciant la
22.810 FUNDACIÓN PRODIS
inclusió laboral personalitzada», per a joves amb discapacitat
intel·lectual
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
22.800 ASPANSOR ZARAGOZA
Projecte «Autonomia personal de persones amb discapacitat
auditiva»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Actua i
22.800 ACTÚA VALLES
ocupa’t»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Impulsant
22.800 FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE
l’ocupació juvenil des del tercer sector»
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «Sabina:
ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA
Inserta rural», per facilitar el desenvolupament integral i el procés
22.790
DEFENSA DEL PATRIMONIO TAMAIDE
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat en
zones rurals
FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCIÓN Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Construïm en
22.780
PSICOSOCIAL
xarxa»
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Recerca, formació, intervenció i prevenció de la violència de
ASOCIACIÓN PSIMA (PROFESIONALES
gènere a través del treball amb l’agressor», dirigit a facilitar el
22.780
SOCIALES EN LA INTEG.)
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
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
PSIENTÍFICA - ASSOCIAÇÃO PARA A
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
22.749 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
SOCIAL
habilitats parentals a Portugal
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Caixa d’eines
22.720 APRODISCA
per a l’avaluació competencial»
22.710 FUNDACIÓN QUIERO TRABAJO
Convocatòria Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Estima’t»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
22.680 AFA ESTEPONA
Projecte «Atenció integral als domicilis»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Millora per a la continuïtat de suport socioeducatiu
a menors en risc», per combatre la pobresa i l’exclusió social
22.570 MORNESE SEVILLA
infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i
el procés d’inclusió social, potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
CASAL DELS INFANTS PER L'ACCIÓ
22.540
Convocatòria Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Dmujeres»
SOCIAL ALS BARRIS
COOPERA: JÓVENES PARA LA
22.900 COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO

22.500 AFEM.RB

Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Programa d’inclusió i participació social per a persones amb
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22.500 ASAPME

22.500 SCOUTS DE EXTREMADURA

22.500 FUNDACIÓN ALBOAN

22.480

ASSOCIACIÓ PER A LA REHABILITACIÓ
DEL MALALT PSÍQUIC

22.450 NADA COLECTIVO
22.400

CARTAES TARREGA EMPRESA
D'INSERCIÓ S.L.

DESCRIPCIÓ
malalties mentals greus
Convocatòria
d’Inserció
Sociolaboral
2019:
Projecte
«Empleadamente. Itineraris personalitzats d’inserció»
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Un món
millor des de la infància i la joventut», per ajudar els col·lectius
joves estrangers en risc d’exclusió i aconseguir 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 2019: Projecte
«Mugetatik Haratago: més enllà de les fronteres», dirigit 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 2019:
Projecte «Club de joves»
Convocatòria Art for Change 2019: Projecte «Locus», per fer servir
l’art i la cultura com a instrument d’intervenció social
Convocatòria Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Per un territori
social i mediambientalment responsable»

22.400 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Avui sortim», per millorar les relacions sociocomunitàries
de l’entorn per evitar l’aïllament social

22.400 HELSINKI ESPAÑA

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Joves
per a joves educant en drets humans per la inclusió social», dirigit 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

22.380 ARTMO BENE, S.L.

22.320 ZABALTZEN SARTU KOOP.ELK.

22.310

OBRA SOCIAL "SANTA LUISA DE
MARILLAC"

22.230 CÁRITAS DIOCESANA DE JEREZ

22.190 ASOCIACIÓN ELIGE LA VIDA

22.180

SOCIAL INNOVATION CLUSTER FOR
CHANGE-SIC4CHANGE

Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «Serveis
de proximitat», per facilitar el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat en
zones rurals
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Centre
de trobada i participació intercultural Zubiguneak», dirigit 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
2019: Projecte «Alternativa al carrer», per combatre la pobresa i
l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Projecte «Tornada a la terra». Convocatòria Andalusia 2019, per
dur a terme projectes a Andalusia dirigits especialment a persones
en situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorarne la qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Emergint: empoderament per a persones sense
sostre a través de la participació, atenció psicosocial i cooperació»,
per combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de
facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Enredant el Nord», que
té com a objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc
d’exclusió social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes
Canàries
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22.170

ENTITAT

ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN "A
TIEMPO"

22.150 TRABAJANDO EN POSITIVO

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
22.130
SOCIAL TRANSFRONTERIZO, CREHAS

22.110 ASOCIACIÓN MUNDO AZUL PALENCIA

22.090

22.060

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
socioeducatiu «A temps. Intervenció amb menors i les seves
famílies, en situació de vulnerabilitat social», dirigit 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 Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Empreses
compromeses i responsables amb la inserció laboral de persones
amb el VIH i altres col·lectius en situació d’exclusió social»
Projecte «Vesta». Convocatòria Andalusia 2019, per dur a terme
projectes a Andalusia dirigits 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 2019:
Projecte «Autonomia personal a través d’atenció especialitzada en
persones amb TEA»

ASOCIACIÓN INTERCULTURAL KOLORE
GUZTIAK

Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Suport i atenció psicoterapèutica per a joves», per
combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de
facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats

ASOC. AYUDA CONTRA DROGADICCIÓN
SILDAVIA

Projecte «Promovent el desenvolupament integral de les persones
en situació de vulnerabilitat». Convocatòria Andalusia 2019, per dur
a terme projectes a Andalusia dirigits 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

22.000 INSTITUTO DE LA PERSONA
22.000 OBRA BENÉFICO-SOCIAL DEL NIÑO DIOS
21.980 AIRES
21.970 ARTMO BENE, S.L.
21.960

ASOC. PARKINSON SANTA CRUZ DE
TENERIFE

21.895

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE
TORTOSA

21.860

ADACEA-JAÉN. ASOCIACIÓN DAÑO
CEREBRAL ADQUIRIDO

21.850

FUNDACIÓN PLAN INTERNACIONAL
ESPAÑA

Estudi sobre les bases antropològiques del TDA/H
Reforç del curs escolar 2019-2020 a l’Escola Nen Déu, centre
d’educació especial per a persones amb discapacitat psíquica greu
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte «El refugi
Housing First per a dones sense sostre»
Convocatòria Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Ecoinclusió»,
per a la inclusió sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Conviu», que té com a
objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc d’exclusió
social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes Canàries
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Tortosa
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Agents Actius», per promoure l’autonomia personal i la
inclusió social
Convocatòria Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Formació en
competències sociolaborals dels joves de les UFIL»

21.850 CENTRE D'ESTUDIS AFRICANS

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Joves
referents per a la interculturalitat i la prevenció de la violència»,
dirigit 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

21.780 ASOCIACIÓN GARALDEA

Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «Dones
sembrant igualtat», per facilitar el desenvolupament integral i el
procés d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat
en zones rurals

21.760 BANCOSOL

Projecte «Genera oportunitats». Convocatòria Andalusia 2019, per
dur a terme projectes a Andalusia dirigits especialment a persones
en situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorarne la qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats

21.720 ASOCIACIÓN PARKINSON ALICANTE

Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Atenció integral en Parkinson»
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21.720 ANDRÒMINES MONTCADA
21.700 FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
21.659 LUIS MIGUEL AZANZA LADRON
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN
GRANOLLERS
JOVESOLIDES. ASOCIACIÓN HACIA LA
21.610
SOLIDARIDAD
21.650

21.600

ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS
CON DEPENDENCIA EN CANARIAS

21.600 ADIS MERIDIANOS

21.540

CONFED. DE CENTROS JUVENILES DON
BOSCO

21.500

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE SANTA
CRISTINA D’ARO

21.500 ÓPERA DE CÁMARA DE NAVARRA
21.460 E.I. REFORMAS SAÓ, S.L.

21.430 ASOCIACIÓN REFORESTA

21.420 FUNDACIÓ JUNTS AUTISME
21.397 ASINSOUND S.L.U.

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «DigiLAB»
Convocatòria Art for Change 2019: Projecte «Sonoritats», per fer
servir l’art i la cultura com a instrument d’intervenció social
Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Pel·lícula i Sexualitat
LGTBI», orientat a donar suport a projectes de producció o difusió
artística i cultural amb impacte social
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Granollers
Convocatòria Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «La ruta,
ocupabilitat per a la inclusió social des de la innovació»
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Crea, recrea i diverteix-te
en positiu», que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de
col·lectius en risc d’exclusió social i fomentar la igualtat
d’oportunitats a les Illes Canàries
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Cor meridians. Formació musical que afavoreix la
inclusió social dels nens desafavorits a Sevilla», per combatre la
pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Prevenció de les addiccions a les TIC en el col·lectiu juvenil i
promoció dels usos responsables», dirigit 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 socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Santa Cristina d’Aro
Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «VIII Temporada
d’Òpera» a Navarra, orientat a donar suport a projectes de
producció o difusió artística i cultural amb impacte social
Convocatòria Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Formació», per
a la inserció laboral de joves amb vulnerabilitat
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «Foment
de l’ocupabilitat com a guia de Patrimoni Natural i Cultural a les
reserves de la biosfera de la serra del Rincón i la conca alta del riu
Manzanares», per facilitar el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat en
zones rurals
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «EVI (Escola de Vida Independent)»
Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Vells mons nous»,
orientat a donar suport a projectes de producció o difusió artística i
cultural amb impacte social

21.390 FUNDACIÓ CONTORNO URBANO

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Mòdul
per a la regeneració urbana de l’espai Teide-Matacaballos», dirigit 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

21.390 FUNDACIÓN AUTISMO SUR

Projecte «Assistents personals a l’aula per a la inclusió educativa de
persones amb autisme». Convocatòria Andalusia 2019, per dur a
terme projectes a Andalusia dirigits 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

ASOC. REALIDADES PARA INTEGRACIÓN
21.370
SOCIAL

Projecte «Púlsar». Convocatòria Andalusia 2019, per dur a terme
projectes a Andalusia dirigits 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
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21.343 BARZUZUA SL (GABINETE TRAMA)

21.320 CÁRITAS DIOC. PLASENCIA

ASOCIACIÓN EMPOSITIVO PARA EL
21.204 DESARROLLO Y EL BIENESTAR
PSICOSOCIAL

21.190 FUN. FRANCESC FERRER I GUARDIA

21.170 CERCIMONT

21.120

ASOCIACIÓN NACIONAL DE SÍNDROME
DE WILLIAMS

21.060 FUND. SECRET GRAL GITANO - MADRID

21.030 FUNDACIÓN BARUCA

21.000 A.M.E.B.
21.000 FUNDACIÓ PRO VELLESA AUTONÒMA

21.000 ALBERT POTRONY MÁRQUEZ

21.000

MONITORES DE APOYO SOCIAL A LA
INFANCIA

20.926 ASPANRI
20.850 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SANT LLUÍS

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Navarra diminuta»,
orientat a donar suport a projectes de producció o difusió artística i
cultural amb impacte social
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Tornar a ser», per combatre la pobresa i l’exclusió
social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «El Hierro acompanya»,
que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en
risc d’exclusió social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes
Canàries
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Activitat joves referents: programa d’incorporació de joves de
diversos orígens com a monitors i responsables d’oci educatiu i
treball per a la interculturalitat», dirigit 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
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar 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 Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Programa
nacional de treball i vida adulta»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Desenvolupament socioeducatiu per als residents a
Camino Jara d’Osca», per combatre la pobresa i l’exclusió social
infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i
el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte
«Buroteca desenvolupament comunitari al Pirineu», per facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat en zones rurals
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Plans de vida. Jo també puc triar!»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Atenció integral a les persones grans incapacitades
judicialment»
Convocatòria Art for Change 2019: Projecte «Geografia i memòria:
demència, resistència i solidaritat», per fer servir l’art i la cultura
com a instrument d’intervenció social
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Centre de suport socioeducatiu», per combatre la
pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Col·laboració per adquirir un vehicle adaptat per als usuaris dels
centres ocupacionals d’Aspanri-Aspanridown, en el marc del
projecte d’atenció psicosocial i rehabilitadora
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Sant Lluís

Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Activitats extrahospitalàries i intrahospitalàries per a
pacients d’oncologia infantil, cures pal·liatives i les seves famílies»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
COMUNIDAD EN LINARES DE LAS
2019: Projecte «Dona i mare», per combatre la pobresa i l’exclusió
20.820 HERMANAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament
CONSOLACIÓN
integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
20.840 FUNDACIÓN BLAS PONCE MÉNDEZ
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20.800 ESPLAI DE SALOU
FUNDACIÓN CANARIA PEDRO
20.760
RODRÍGUEZ LEDESMA
20.700 FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES
20.700

SERVICIO CAPUCHINO PARA EL
DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD

20.700 FUNDACIÓ SETBA
ASOC. BURGALESA DE ESCLEROSIS
20.700
MÚLTIPLE

20.690 AFA MURO
20.640 FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL

20.580 FUNDACIÓN ADSIS

20.520 PROYECTO HOMBRE JEREZ

20.490 FUNDACIÓN CEPAIM

20.480 ASOCIACIÓN PROYECTO ALFA

20.448

FUNDAÇÃO FRANCISCO ANTÓNIO
MEIRELES

20.360 LAGUN ARTEAN
20.280 FUNDACIÓN LIDIA GARCIA

20.230 BIODIVERSIA S. COOP. MADRID

DESCRIPCIÓ
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Salou
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Beques Solidàries:
formació i esport es donen la mà a les Canàries», que té com a
objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc d’exclusió
social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes Canàries
Convocatòria Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Itineraris
formatius Activa’t»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Xarxes de suport per contrarestar la soledat en
l’envelliment»
Convocatòria Art for Change 2019: Projecte «Traspassant murs»,
per fer servir l’art i la cultura com a instrument d’intervenció social
Projecte «Qualitat i vida en esclerosi múltiple, ELA i afins: Miranda
és múltiple», dirigit 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 a Burgos
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «ACTIVA-T. Estimulació integral per a persones amb
deteriorament cognitiu lleu»
Convocatòria Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Cuinem
somriures»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Sanamia», per combatre la pobresa i l’exclusió
social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
Programa educatiu per a menors amb problemes de
comportament. Convocatòria Andalusia 2019, per dur a terme
projectes a Andalusia per impulsar iniciatives dirigides 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 Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Servei d’alfabetització i ensenyament de la llengua
per a la formació i inclusió de famílies d’origen estranger», per
combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de
facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Alfabetització i inclusió social de dones musulmanes», dirigit 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
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar 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 Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte «Caserío
Aize Onak», per a persones sense sostre
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Suport psicosocial per a persones cuidadores»
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Madaire-Usera: ciència per la interculturalitat i acció social»,
dirigit 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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20.230 AFEV - DELEGACIÓ BARCELONA

20.190 HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

20.165

ASSOCIAÇÃO SANTA TERESA DE JESUS –
DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO

20.160

FUNDACIÓN CANARIA EL BUEN
SAMARITANO

20.130 FEDERACIÓ DE DISCAPACITATS FÍSICS

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Entándem, mentoria social i educatiu per a joves i
nens», per combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb
l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Programa «Atenció a la salut a famílies i nens en risc
d’exclusió», per combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb
l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «MAE: Dones d’Añaza
emprenedores», per lluitar contra la discriminació a les Illes
Canàries, que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de
col·lectius en risc d’exclusió social i fomentar la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «ConnectaOcupació»

20.130 COLECTIVO PARÉNTESIS

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Alternatives», dirigit 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

20.090 FEDELATINA

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Fites de
la petjada catalana a Llatinoamèrica: influència en la formació de
valors des de la perspectiva intercultural del teixit associatiu»,
dirigit 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

20.075 ASOCIACIÓN DE SORDOS DE NAVARRA

Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Servei de mediació comunicativa»

20.000 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN GAUDÍ

Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Gaudí

20.000 FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS
20.000 COCEMFE CATALUNYA
20.000 FUNDACIÓ EMPRESES IQS
20.000

CITE. CENT. INFORM. TREBALLADORS
ESTRAN.

20.000 CD WEA SIERRA DE CADIZ

Col·laboració en el projecte «Ödos», de suport i acompanyament
per a dones amb potencial de ser víctimes de tràfic i els seus fills
Desenvolupament del I Congrés sobre el dret d’autonomia
personal. Discapacitat física i orgànica, envelliment i cronicitat
Col·laboració per promoure la figura de Francesc Moragas i Barret,
dins de la Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià de l’IQS
Impulsar l’assessorament gratuït en matèria de la legislació
destinada a persones estrangeres per afavorir-ne la integració
social i laboral
Projecte per promoure l’esport base i la formació tècnica per a
joves de la comarca de la serra de Cadis

20.000

FUNDACIÓN ATENA PSICOBALLET
NAVARRA

20.000

FUNDACIÓN ESPLAI, ACCIÓN SOCIAL,
EDUCAC.

Conveni per desenvolupar les activitats de l’Associació de
Pessebristes de Pamplona
Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Moments Meraki»,
orientat a donar suport a projectes de producció o difusió artística i
cultural amb impacte social
Projecte per a la redacció, edició i publicació de l’estudi «Joventut i
participació política»

20.000

FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA
CLARA

Projecte per al suport de la gestió del magatzem distribuïdor
d’aliments de Manresa

20.000 BELENISTAS PAMPLONA
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20.000

REAL SOCIEDAD ECONÓMICA
MATRITENSE

20.000

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FUNDACIONES

20.000

FUNDACIÓN KALIPAY NEGRENSE
ESPAÑA

20.000 FAPE
20.000

CONSEJO GRAL. HERMANDADES Y
COFRADÍAS DE SEVILLA

20.000 FUNDACIÓN PRODE
20.000

ASOC. ALCOHÓLICOS REHABILITADOS
DE BURGOS

20.000

DONORS AND FOUNDATIONS
NETWORKS IN EUROPE - DAFNE

19.940

APADP - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DE DEFICIENTES PROFUNDOS

19.930

ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD SIN
FRONTERAS "SSF"

19.800 ASPAYM MÁLAGA

19.770 ASOCIACIÓN JUSTALEGRÍA

19.740 AFA VALVERDE DEL CAMINO
19.740 MANGAS VERDES
19.720

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL L'ALTRE
FESTIVAL

19.700 ESPLAI VILANOVA I LA GELTRÚ
19.690 CLUB BALONCESTO LAS ROZAS

19.690 FUNDACIÓN CEPAIM

19.670

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA
PAZ

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL
19.660 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN
19.640

ASOC. PORTUENSE PERSONAS
DISCAPACIDAD FÍSICA

DESCRIPCIÓ
Projecte de col·laboració per afavorir que es duguin a terme
activitats pròpies de l’entitat en el desenvolupament del seu
objectiu fundacional
Projecte per a l’edició de l’Anuari de Dret de Fundacions
Projecte de col·laboració per afavorir que es duguin a terme
activitats pròpies de l’entitat en el desenvolupament del seu
objectiu fundacional
Projecte de suport per dur a terme el cicle de conferències de
periodisme 2019
Col·laboració en el projecte «Fraternitas» en ajuda al jardí d’infants
i la providència i la parròquia de Jesús Obrero
Projecte «Vida independent, vida plena: Habitatges per a la inclusió
social de les persones amb discapacitat»
Projecte per dur a terme activitats de centre de dia per a malalts
alcohòlics amb deteriorament psicosocial greu a Burgos
Donar forma a l’entorn legislatiu nacional, europeu i internacional
mitjançant la implementació del full de ruta europeu filantròpic
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar 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
d’Inserció
Sociolaboral
2019:
Projecte
«MésOcupació»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Centre Social i d’Atenció Integral ASPAYM Màlaga»
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Prevenció de la conducta suïcida a la província de Màlaga», dirigit
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 2019:
Projecte «Soc, visc i recordo»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Telers de
treball»
Convocatòria Art for Change 2019: Projecte «Galls de baralla», per
fer servir l’art i la cultura com a instrument d’intervenció social
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Vilanova i la Geltrú
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Cistelles per la inclusió»
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte
«SabeRural», per facilitar el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat en
zones rurals
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Enfortir
una economia intercomunitària a L’Hospitalet de Llobregat i Santa
Coloma de Gramenet», dirigit 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 2019:
Projecte «Avança. Caminant, com a centre de recursos, cap a una
escola inclusiva»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Supera’t»,
orientació per a la integració laboral de persones amb capacitats
diferents
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19.600 ASOCIACIÓN CARDIJN

19.570 AFA DE FERROLTERRA
19.560 FUNDACIÓ RANDSTAD

19.521

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO
ANDRÉ

19.480 CASA DE ACOLHIMENTO SOL NASCENTE

19.420

FED. BALEAR PERSONES AMB
DISCAPACITAT

19.410 FEDERACIÓN ANDALUZA ENLACE
ASOCIACIÓN PRODIVERSA - PROGRESO
19.410
Y DIVER

19.400 FUNDACIÓN PRIVADA INDERA

19.320

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E
INCLUSÃO SOCIAL - IDIS

19.290 ASS. PARKINSON MADRID
19.230 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN VILASECA
19.200

ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA
JOVENTUT I VIDA

19.200

ARA ASSOCIACIÓ DE SERVEIS I
FORMACIÓ SOC.

19.165

PRODUCCIONES MAESTRAS Cª TEATRAL
S.L.

19.110

ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DO
BARBANZA

19.050 APANATTE

19.000

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN LA BISBAL
DE L'EMPORDÀ

DESCRIPCIÓ
Projecte «Joves dinamitzant els seus barris». Convocatòria
Andalusia 2019, dur a terme projectes a Andalusia dirigits
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 2019:
Projecte «Gent gran i infants amb els seus aliats canins obrint
camins cap a la inclusió a la comunitat»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Units per
l’ocupació»
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar 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
Premis BPI ”la Caixa” Capacitar, per desenvolupar 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 2019:
Projecte «Suport a l’habitatge autònom»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «OLA.
Orientació laboral i acompanyament»
Projecte «Plomeras, ocupació en femení». Convocatòria Andalusia
2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits 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 2019: Projecte
«Formapro ben-estar: formació de professionals per promoure el
benestar juvenil i prevenir la violència i l’abús normalitzat», dirigit 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
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar 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 2019:
Projecte «Atenció integral. Estadi final de la malaltia de Parkinson»
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Vila-seca
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Ciutat: Cuidant-te»
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Teixint i
multiplicant les xarxes», dirigit 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 Innova Cultural 2019: Projecte «Brúixola», orientat a
donar suport a projectes de producció o difusió artística i cultural
amb impacte social
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «EduDiversa. Programa de suport a l’educació inclusiva i
atenció a la diversitat»
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Oci inclusiu, Enreda’t»,
que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en
risc d’exclusió social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes
Canàries
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa la Bisbal de l’Empordà
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19.000 AVIMEX

ASOCIACIÓN SALTANDO CHARCOS,
19.000 INICIATIVAS PARA LA INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

DESCRIPCIÓ
Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent gran en
activitats voluntàries tecnològiques, socials i culturals, així com
donar suport als projectes del programa «Gent Gran» a la
Comunitat d’Extremadura
Projecte «Ikigai: la raó de viure, la raó de ser», amb l’objectiu
d’impulsar iniciatives dirigides a persones en situació de
vulnerabilitat social, millorar-ne la qualitat de vida i fomentar la
igualtat d’oportunitats a Burgos

18.990

AFA DR. E. RODRIGUEZ DE LEÓN
ALGECIRAS

Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Adquisició de vehicle adaptat per a UED

18.950

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE LA SEU
D'URGELL

Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa la Seu d’Urgell

18.900 TDIFERENCIA S.COOP.

Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Festival Rincones y
Recovecos», orientat a donar suport a projectes de producció o
difusió artística i cultural amb impacte social

18.850 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN MANRESA

Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Manresa

18.810

18.790

18.780

18.750
18.730
18.630
18.580
18.530
18.520

18.520

18.500

CÁRITAS DIOCESANA SIGÜENZAGUADALAJARA

Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Acollida, restaurant i supermercat solidaris», per
combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de
facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats

ASSOCIACIÓ CAF, COMUNITATS
AUTOFINANÇADES

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Capacitació i foment de la xarxa per a inclusió i la
interculturalitat», dirigit 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

Projecte d’intervenció amb persones sense sostre «Deixar de ser
invisibles, deixar d’estar oblidats», que té com a objectiu millorar la
qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats de col·lectius
ASOCIACIÓN CALOR EN LA NOCHE
sense sostre. Convocatòria Andalusia 2019, per dur a terme
projectes a Andalusia dirigits 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 2019: Projecte «La Sala Rosa Viatgera (un
FUNDACIÓN CARRERA POR LA VIDA
espai per a nosaltres)», que té com a objectiu millorar la qualitat de
WALK FOR LIFE
vida de col·lectius en risc d’exclusió social i fomentar la igualtat
d’oportunitats a les Illes Canàries
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
FUNDACIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA
Projecte «Avui sortim!»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Ocupació i
ADIS
formació»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
ASSOCIACIÓ LLUITA MALALTIES RONYÓ.
Projecte «Autonomia del pacient renal mitjançant l’entrenament
PALMA DE MALLORCA
físic intradiàlisi»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Activació
IZANGAI
sociolaboral inclusiva per a persones en situació o risc d’exclusió
social»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
AFA - ASOC. FAM. ENF. ALZH.
Rehabilitació i estimulació Integral per a malalts d’Alzheimer i altres
ALMUÑECAR
demències
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
SECCIÓN JUVENIL FUNDACIÓN ALBIHAR Projecte «Ajudant a Cuidar. Prevenció i resposta per a la gent gran
davant de l’aïllament i la soledat no buscada»
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
DIVINO ESPÍRITO SANTO DA MAIA
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
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ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMP. Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Lidera5»,
18.450
DE SALOBREÑA
orientació per a persones desocupades
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON Projecte «Millora del programa de voluntariat hospitalari de
18.400
CÁNCER
l’Associació de pares de nens i adolescents amb càncer d’Almeria i
província, Argar»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Fiances que uneixen», per combatre la pobresa i
18.390 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Art for Change 2019: Projecte «Saba nova, vella
18.380 ÁFRICA MARTÍNEZ FERRIN
Sàvia», per fer servir l’art i la cultura com a instrument
d’intervenció social
Projecte
«Itineraris
personalitzats
d’acompanyament».
Convocatòria Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia
FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCIÓN
18.380
dirigits especialment a persones en situació de vulnerabilitat social i
PSICOSOCIAL
que té com a objectiu millorar-ne la qualitat de vida i fomentar la
igualtat d’oportunitats
18.315 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SURIA

Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Súria

Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Tractament no farmacològic per a persones amb la
malaltia d’Alzheimer i demències afins»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «ConnectART per a la inclusió social», per combatre
18.270 FEDERACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI
la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Projecte «Promoció de la igualtat i suport psicosocial per a
persones amb problemes de salut mental i els seus familiars».
ASOCIACIÓN FAMILIARES, ALLEGADOS Y
Convocatòria Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia
18.120 PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL
dirigits especialment a persones en situació de vulnerabilitat social i
GRAVE
que té com a objectiu millorar-ne la qualitat de vida i fomentar la
igualtat d’oportunitats
APOSTÓLICAS DEL CORAZÓN DE JESÚS
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte
18.110
OBRAS SOC.
«Construint llar Housing First»
ACOVA. ASOC. ACOVA AYUDA ENF.
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Compta amb
18.060
MENTAL
mi»
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Servei
ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL
d’atenció psicosocial transcultural», dirigit a facilitar el
MENOR, LA FAMILIA, PROMOCIÓN DE
18.060
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
PUNTOS DE ENCUENTRO Y
persones en situació de vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i
MEDIACIÓN... EGINTZA
afavorint la igualtat d’oportunitats
Programa per a joves investigadors centrats en la recerca en la
18.000 CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
Síndrome de Down
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
FEDERACIÓN GALLEGA DE
Projecte «Teràpia ocupacional. Rehabilitació funcional i
18.000
ENFERMEDADES RARAS E CRÓNICAS
desenvolupament psicosocial per promoure l’autonomia personal i
l’adaptació a la diversitat funcional»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
18.000 ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT Projecte «Viure a casa amb suport, autonomia i seguretat
(adaptació funcional de la llar)»
CÁRITAS DIOCESANA BARBASTRO
18.000
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «OrientaJove»
MONZÓN
ASSOCIACIÓ DE PERSONES ATURADES
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Jo puc: l’edat
18.000 DE MÉS DE 45 ANYS DE L’HOSPITALET
no ens para, l’experiència ens avala»
DE LLOBREGAT (ASSAT50)
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Feines en
18.000 CÁRITAS DIOCESANA DE MALLORCA
camí III»
18.290

ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER Y
DEMENCIAS AFINES "CONDE"
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18.000

ENTITAT
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
SESIMBRA

18.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

18.000 ASOCIACIÓN JUVENIL ATZ

18.000

ASSOCIACIÓ CEDRE PER LA PROMOCIO
SOCIAL

18.000 ASDIES

17.980 ASOCIACIÓN ALIS CANARIAS

17.950

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
DROGODEPENDIENTES RESURRECCIÓN

17.870 FUNDACIÓN ADEMO

17.850

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA VIDA
ES ZUAINA

17.825 ACCIÓN LABORAL

17.760 FUNDACIÓ PRIVADA AURIA
17.700 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN MERIDIANA
ASOCIACIÓN GAMÁ COLECTIVO DE
17.640 LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y
BISEXUALES DE CANARIAS
17.632 FUND. PROFESIONALES SOLIDARIOS
ASOCIACIÓN DEL PAÍS VALENCIANO
17.630 PARA LA COOPERACIÓN. SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

DESCRIPCIÓ
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
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 2019: Projecte «La
població migrant com a autogestors del seu propi canvi eliminant
prejudicis, etiquetatges i estereotips», dirigit 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
2019: Projecte «Millorant el nostre barri mitjançant un pla de
prevenció i atenció a nens, nenes, joves i famílies residents als
habitatges socials del barri de Costillares», per combatre la pobresa
i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Recurs socioeducatiu la caseta», per combatre la
pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Projecte «Empoderant persones amb discapacitat». Convocatòria
Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits
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 2019:
Programa per a la maduresa activa «Alis»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Armari Social», per combatre la pobresa i l’exclusió
social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Vivint la meva Vida»
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Som de colors», que té
com a objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc
d’exclusió social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes
Canàries
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Tenerife dona feina»,
que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en
risc d’exclusió social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes
Canàries
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Els nens del futur»
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Meridiana
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Et brindo la mà: atenció
a la diversitat en gent gran LGTB», que té com a objectiu millorar la
qualitat de vida de col·lectius en risc d’exclusió social i fomentar la
igualtat d’oportunitats a les Illes Canàries
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Xarxa solidari@»
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «La
ciutadania actua per un desenvolupament sostenible i
intercultural», dirigit 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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17.580 ASOCIACIÓN REHOYANDO

DESCRIPCIÓ
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Almogaren», que té com
a objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc d’exclusió
social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes Canàries

17.540 FUNDACIÓN SER

Convocatòria les Canàries 2019: Projecte de creació d’un centre
d’habilitació social a les Illes Canàries, dirigit 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

17.500 COZINHA COM ALMA

Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar 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

17.380 PARRÒQUIA DE SANTA ANNA

Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Atenció de carrer a l’Hospital de Campanya», per
combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de
facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats

17.270 ASPRODLABA

17.191 AYUNTAMIENTO DE HUARTE

17.190

ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS
CON AUTISMO Y/O TGD DE ZAMORA

17.170

ASOCIACIÓN MOSTOLEÑA DE
E.MULTIPLE

17.160 CÁRITAS DIOCESANA DE ALMERIA

17.150 CÀRITAS PARROQUIAL TÀRREGA

Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Envellir amb qualitat: un dret de les persones amb
discapacitat intel·lectual»
Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Festival 3 dance
Jaialdia-Huarte», orientat a donar suport a projectes de producció o
difusió artística i cultural amb impacte social
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «ComunicaTEA al Mundo», programa d’intervenció
comunicativa per a persones amb trastorn de l’espectre autista
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Desenvolupament psicosocial de la persona amb
esclerosi múltiple»
Projecte «Itineraris d’inserció sociolaboral». Convocatòria
Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits
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 Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Un món d’oportunitats», per combatre la pobresa i
l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats

17.140 AYUDA EN ACCIÓN

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Songot
L B: joves steam transformant Palma gràcies a la riquesa cultural del
barri de Son Gotleu i el lideratge de les dones (Illes Balears)», dirigit
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

17.050 ASS. DE PERSONES D,EDAD DE DANTE

Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Dante

17.030 FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Trenca
el silenci III. Sensibilitzant sobre violència en l’adolescència,
construint relacions personals positives basades en la igualtat»,
dirigit 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

17.023 OREKARI ESTUDIO S. MICROCOOP

17.020 FUNDACIÓN OBJETIVO 1

Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Repensar la Perifèria
2.0», orientat a donar suport a projectes de producció o difusió
artística i cultural amb impacte social
Projecte «Viure en actiu, envellir en positiu». Convocatòria
Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits
especialment a 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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17.020

ASOC. LA DINAMO ACCIÓ SOCIAL LA
COMA

16.940

ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE Y
ALTERNATIVO DEL SUR

16.920 FUNDACIÓN LA VICUÑA ORL

16.880 FUNDACIÓN ADSIS
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MUSICA
16.810 NOS HOSPITAIS E INSTITUIÇÕES DE
SOLIDARIEDADE

16.800

ASOCIACIÓN OFERTA CULTURAL DE
UNIVERSITARIOS MAYORES

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
16.800
JEREZ DE LA FRONTERA
16.750 FUNDACIÓN CLUB ATLÉTICO OSASUNA

16.590 MÁLAGA ACOGE

16.500

FUNDACIÓN ARQUITECTURA Y
SOCIEDAD

16.490 FUNDACIÓ PRIVADA ESCO

16.468 MARIA OZCOIDI MORENO

FEDERACIÓN ALMERIENSE DE
16.380 ASOCIACIONES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

DESCRIPCIÓ
d’oportunitats

Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Diada, acompanyament perinatal en situacions de
risc», per combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb
l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Centre de suport juvenil: espai de trobada i
alimentació justa», per dur a terme projectes dirigits 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
Projecte «Els miracles existeixen, mireu el meu barri». Convocatòria
Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits
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 d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Dones
activant el seu futur»
Projecte «Capsa de Música», que consisteix a fer intervencions
musicals per a persones amb malalties avançades i a les seves
famílies als hospitals, tot respectant els espais físics i psicològics
dels pacients
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Ofecum
és qualitat de voluntariat», dirigit 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
Projecte «Activa’t». Convocatòria Andalusia 2019, per dur a terme
projectes a Andalusia dirigits 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
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Valors de l’esport a través del futbol»
Projecte «Itineraris integrals per millorar l’ocupabilitat i l’accés al
mercat laboral de les persones immigrants a la província de
Màlaga». Convocatòria Andalusia 2019, per dur a terme projectes a
Andalusia dirigits 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
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Campus Ultzama 2019: Humanitzar la ciutat»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Circuit integral d’acollida i acompanyament a la
dona i la seva família», per combatre la pobresa i l’exclusió social
infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i
el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Making art happen» a
Navarra, orientat a donar suport a projectes de producció o difusió
artística i cultural amb impacte social
Programa de suport a l’autonomia personal i independència per al
desenvolupament personal. Convocatòria Andalusia 2019, per dur a
terme projectes a Andalusia dirigits 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
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Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Aprenem entre cultures: a un clic de la cohesió social
16.330 UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA intercultural», dirigit 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
16.200 ASOCIACIÓN EUNATE NAVARRA

16.200

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA "OS
AMIGOS DE COLMEIAS"

16.180 APROSUBA 9
ASOC. CANARIA PARA LA
16.170 POTENCIACIÓN DEL DESARROLLO
SOCIAL GENERACIÓN 21

Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
orientat al desenvolupament d’habilitats dels nens sords
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
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 2019:
Projecte «Programa Individual d’Oci (PIO)», per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Ocupació amb
suport»

Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent gran en
activitats voluntàries tecnològiques, socials i culturals, així com
donar suport als projectes del programa «Gent Gran» a la
Comunitat de Galícia
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
ASSOCIAÇÃO APRENDER EM PARCERIA - desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
16.000
A PAR
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Educa ZAIDIN», per combatre la pobresa i l’exclusió
CSCAZ. ASOC. CENTRO SOC.CULT.
15.980
social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament
ADULTOS
integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i
afavorint la igualtat d’oportunitats
S.A.T SERVICIO ATENCIÓN TEMPRANA
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
15.870 PARA JÓVENES EN 1º EPISODIOS
Projecte «Equip d’atenció comunitària i autonomia personal en
PSICÓTICOS
grups vulnerables amb problemes de salut mental greu»
ASOC. VOLUNTARIOS INFORMÁTICA
16.000
GALICIA

15.850

15.850

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE
BELLVITGE

Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Bellvitge

ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT
CULTURAL

Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Acollida i formació de persones immigrants», per
combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de
facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats

15.840 BANCO DE ALIMENTOS DE HUELVA

15.830

ASOC. PADRES DE AUTISTAS Y
TRASTORNOS

15.812 ASOCIACIÓN NAVARRA DE DIABETES
15.745

ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE
NAVARRA - AFINA

15.600 FUND. PROFESIONALES SOLIDARIOS
15.600 ASOCIACIÓN CONTRA LA DROGA

15.580 CO.GA.MI

Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Involucra’t»
Projecte «Parentalitat Positiva en la Diversitat». Convocatòria
Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits
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
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Diab-Escape»
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Informació a l’abast de les persones, també a l’entorn
rural»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Cuidant els nostres avis. No a la soledat»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Tractament integral per a joves en risc d’exclusió
amb addicció al cànnabis»
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «e-Cume:
equilibrant cos i ment», per facilitar el desenvolupament integral i
el procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat en zones rurals
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Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «Sento
FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCION que existeixo (i soc part d’una comunitat)», per facilitar el
15.510
PSICOSOCIAL
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat en zones rurals
ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
15.460
Y TGD D' GENES DE TOTANA
Projecte «Oci inclusiu D’Genes 2019»
CLÍNICA SAN MIGUEL HERMANAS
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
15.380 HOSPITALARIAS DEL SAGRADO
Projecte «GAVI: Grup de suport per a l’accés a l’habitatge
CORAZÓN
independent»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE LA
15.350
Projecte «Atenció psicològica en hospitals per a persones amb el
COMUNIDAD VALENCIANA
VIH i la SIDA»
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Estima’t, cuida’t,
allibera’t: prevenció i atenció integral a familiars i persones amb
ASOC. LIB. ANOREXIA Y BULIMIA EN
15.340
trastorns de la conducta alimentària», que té com a objectiu
TENERIFE
millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc d’exclusió social i
fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes Canàries
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Igualtat i ocupació III»,
ASOCIACIÓN PARA LA INSERCIÓN
que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en
15.340
LABORAL Y EL FOMENTO
risc d’exclusió social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes
Canàries
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Desenvolupament de la pau a les escoles dels nens i nenes», dirigit
15.220 CENTRE D'ESTUDIS CASAL CLARET VIC
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
Projecte «Promo diversitat contínua». Convocatòria Andalusia
2019, per dur a terme projectes a Andalusia per impulsar iniciatives
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
15.210
dirigides especialment a persones en situació de vulnerabilitat
PERSONAS CON DIVERSIDAD
social i que té com a objectiu millorar-ne la qualitat de vida i
fomentar la igualtat d’oportunitats

15.100

ENTITAT

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS
REHABILITADOS

15.060 FUNDACIÓ PRIVADA GOEL
15.050

GONDOMAR SOCIAL - ASSOCIAÇÃO DE
INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA

15.030 ASOC. PREVENIR

15.000 SOCIEDAD LA COSMOLOGICA
15.000 ASSOCIACIÓ D'OCI INCLUSIU SARÄU
15.000

Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Atenció psicosocial a malalts alcohòlics i familiars»,
per combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de
facilitar-ne el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Mefi-Boset»
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar 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 les Canàries 2019: Projecte «Nen i nena: la detecció
precoç de casos de risc d’exclusió de joves a les Illes Canàries», que
té com a objectiu millorar-ne la qualitat de vida i fomentar la
igualtat d’oportunitats
Organització de tallers didàctics dirigits als escolars de l’illa de La
Palma (Illes Canàries)
Promoure activitats de caràcter cultural i social de l’entitat en el
desenvolupament del seu objectiu fundacional

ASOCIACIÓN CULTURAL PARA EL
Desenvolupament del XXIII Festival Internacional del Conte de Los
FOMENTO DE LA LECTURA Y EL CUENTO Silos, per fomentar la lectura i el conte

15.000 INSTITUT DE RECERCA VALL D'HEBRON
15.000 AS. DISCAPACITADOS MAR MENOR
15.000 CERMI

Donar suport a un curs de formació en recerca translacional per a
doctorats i postdoctorats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Alfabetització digital per a l’autonomia personal i inclusió
social de persones amb discapacitat»
Projecte per elaborar l’Informe sobre drets humans i discapacitat
2019
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(Euros)
IMPORT
15.000
15.000
15.000

15.000

15.000
15.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Projecte de col·laboració per afavorir que es duguin a terme
FUNDACIÓN PRIVADA TANJA
activitats pròpies de l’entitat en el desenvolupament del seu
objectiu fundacional
Desenvolupament del programa «Humanització de l’àrea
ASOCIACIÓN CON AIRE DE ILUSIÓN ACAI
d’hospitalització d’oncologia i UCI pediàtrica»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Construint el
ASOC. CIUDADANA CONTRA SIDA DE
futur de persones amb el VIH en exclusió social a través de
CASTELLÓN
l’ocupació»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: «Meraki», programa d’intervenció socioeducativa amb
menors i famílies en risc d’exclusió social per combatre la pobresa i
ASOCIACIÓN ESPIRAL
l’exclusió social infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats
ACAT.ASOC. COMARCAL ATENCIÓN
Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte «Rodant
TOXICÓMANOS
amb brollador»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
ESPINA BÍFIDA VALENCIA
Projecte «Programa d’oci inclusiu»

15.000 ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE
15.000

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FUNDACIONES

14.980 FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA

14.920 MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO

14.860 ASS. TINERFEÑA EM

14.850 ESCORZO FILMS, S.L.

14.850 ASOCIACIÓN CAZALLA INTERCULTURAL

14.700 ASOCIACIÓN JAIRE

14.500 ASOCIACIÓN JUBILADOS MERCADAL
14.500 ASSOCIACIÓ DREAM NEPAL
14.400 ASOCIACIÓN SALUD Y AYUDA MUTUA

14.310 ASOCIACIÓN RAYUELA
14.200 ALCER GIRALDA

Elaboració de l’informe longitudinal dels tractaments d’addiccions
amb motiu del 30 aniversari de l’entitat
Adaptació del web de l’Associació per a l’accessibilitat de l’estudi
sobre l’impacte del món digital a l’activitat de les fundacions
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Aprèn a l’hort de l’escola»
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Reduint
els efectes de les violències basades en gènere amb dones de
procedències multiculturals i en situació de vulnerabilitat», dirigit 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 les Canàries 2019: Projecte «Sumant oportunitats»,
per impulsar iniciatives a les Illes Canàries dirigides 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 Innova Cultural 2019: Projecte «Surcos», orientat a
donar suport a projectes de producció o difusió artística i cultural
amb impacte social
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Creadors», dirigit 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
2019: «Projecte socioeducatiu de desenvolupament de la infància i
suport a la família», per combatre la pobresa i l’exclusió social
infantil amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament integral i
el procés d’inclusió social potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d’oportunitats
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Es Mercadal
Projecte «Youth Nepal», que ofereix habitatges tutelats a joves del
programa de llars d’acollida al Nepal
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Creiem en la
inserció laboral»
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Turempleo V» a les Illes
Canàries, dirigit 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 a Burgos
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Integra’t»
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y ITRAS
14.130
DEMENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE
VALDEPOLO
14.000 ASOCIACIÓN CIMA
14.000 AFA VALDEMORO
14.000 FUNDACIÓ ESPAI, NATURA I JOVENTUT

13.950 ASSOCIACIÓ DE DONES CA L'AURÈLIA

13.830
13.800
13.800
13.700
13.664

13.630

13.570
13.500
13.480

AS. ESPAÑOLA DE FUNDACIONES
TUTELARES

FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCIÓN Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
PSICOSOCIAL
Projecte «Programa d’històries d’alta vida»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Inserció
ASOCIACIÓN CAUCES
sociolaboral per a joves amb problemes d’addiccions»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
FUNDACIÓN TUTELAR KYRIOS
Projecte «Sociabilitats: autonomia, suport i oportunitats per a
persones amb intel·ligència límit»
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
ONAY
projecte «Voluntariat universitari Internacional»
Convocatòria les Canàries 2019: Programa «Lideratge social», que
té com a objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
d’exclusió social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes
Canàries
ASSOC. DE JUBILATS I PENS. DEL
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
PERELLÓ
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa el Perelló
ASOCIACIÓN BIENESTAR AMBIENTAL
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Ocupa’m»
Premis BPI ”la Caixa” Solidari 2019, per desenvolupar projectes en
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA
l’àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora de la qualitat
RIBEIRA GRANDE
de vida i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat

ENFERMOS DE FIBROMIALGIA.
13.440
AFIBROSE
13.270 NURIA SOTELO RODRÍGUEZ

13.270

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE S.
SALVADOR DE GRIJÓ

13.210 ACCIÓN LABORAL
13.150 FUNDACIÓ MARIANAO
13.110

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte
«Apropant-nos a tu mitjançant la preparació de menjar terapèutica
a domicili al municipi de Villanueva de las Manzanas», per facilitar
el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat en zones rurals
Projecte socioeducatiu als IES de Camas 2019
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Alzheimer Global: tractament especialitzat i atenció
psicosocial»
Desenvolupament del projecte socioeducatiu «La Brúixola», per
educar els ciutadans en la inclusió i transformació social
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Ajuda
integral contra la violència masclista», dirigit 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 2019:
Projecte «Parlem fàcilment»

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
REGUENGOS DE MONSARAZ

Projecte «Una fibromiàlgia, moltes vides». Convocatòria Andalusia
2019, per dur a terme projectes a Andalusia dirigits 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 Art for Change 2019: Projecte «Ser amb», per fer
servir l’art i la cultura com a instrument d’intervenció social
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
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 «Màlaga ocupa». Convocatòria Andalusia 2019, per dur a
terme projectes a Andalusia dirigits 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 d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Aula taller»
Premis BPI ”la Caixa” Rural 2019, per desenvolupar 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
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13.000 ASOCIACIÓN NUEVA BABEL

12.960

FUND. CARTA DE LA PAU DIRIGIDA A
L'ONU

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Besarkada: Jove
companyia navarresa de teatre», orientat a donar suport a
projectes de producció o difusió artística i cultural amb impacte
social
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte
«Vitamina per fomentar el lideratge ètic i la transformació social»,
dirigit 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

ASOCIACIÓN COMARCAL DE
12.950 FAMILIARES Y PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL

Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Acompanyament
integral», que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de
col·lectius en risc d’exclusió social i fomentar la igualtat
d’oportunitats a les Illes Canàries

12.950 ASOCIACIÓN PROYECTO HOGAR. APH

Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Ballant sota la pluja», per dur a terme projectes
dirigits 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

ASOC. DES. INT. MUJERES MERCEDES
12.840
MACHADO
12.780

A. CATALANA "LA LLAR" DE L'AFECTAT
D' E.M.

12.760

CASA DO POVO DE VILARINHO DOS
FREIRES

12.570

SOCAIRE POR UNA NUEVA CULTURA
ENERGÉTICA

12.488 ASOCIACIÓN NAVARRA DE PARKINSON

12.480

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA SÍNDROME
DE ASPERGER

12.370

COORD. LUCHA CONTRA LAS
DROGOPEDENCIAS

12.300 TRESC GIRONA
12.270 ASOCIACIÓN XUVENIL ABERTAL
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA
12.250
PAZ

12.240

AS. PRO INMIG. CÓRDOBA. ANDALUCÍA
ACOGE

Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Artemisia 2019», que té
com a objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc
d’exclusió social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes
Canàries
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Pla d’atenció integral per a persones sordes i sordcegues»
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
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 Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Pla integral de lluita contra la pobresa energètica»,
per combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de
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 III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Apparkinson»
Projecte «Pis llançadora per a l’autonomia de joves amb síndrome
d’Asperger». Convocatòria Andalusia 2019, per dur a terme
projectes a Andalusia dirigits 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 2019: Projecte
«Prevenció psicosocial i educativa amb menors i famílies en risc
d’exclusió social: Avança», dirigit 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 2019:
Projecte «Fent camí cap a l’autonomia»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Club d’oci inclusiu»
Projecte «Cohesiona: una experiència de convivència intercultural a
la comunitat educativa de Burgos», dirigit 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 a Burgos
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Oxtunitat
laboral», d’inserció sociolaboral, dirigit a joves d’origen migrant en
situació de vulnerabilitat
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ENTITAT

12.188 ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO
12.050

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN
CERDANYOLA DEL VALLÈS

12.000 FUNDACIÓ STEP BY STEP
12.000 OHANA-SOMRIURES PEL MÓN
12.000 AYTO. SANTA CRUZ DE TENERIFE
12.000 ASOCIACIÓN DE SORDOS DE NAVARRA
12.000 IDIBELL
12.000 ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA

DESCRIPCIÓ
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
orientat a la promoció de l’autonomia i qualitat de vida de les
persones amb autisme a través de l’exercici físic
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Cerdanyola del Vallès
3r Torneig Internacional de Tennis en cadira de rodes Tram
Barcelona Open
Projecte «Somriures pel món», que té com a objectiu afavorir el
desenvolupament del projecte odontològic comunitari gratuït a
l’Argentina
Organització de la programació general del Teatro Circo de Marte a
Santa Cruz de Tenerife (Illes Canàries)
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte per a l’accessibilitat per a persones sordes i sordcegues
Col·laboració per dur a terme el Congrés Internacional del Virus del
Papil·loma
Projecte «Atenció Bucodental», dirigit 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 a Burgos

Projecte «Llar d’acollida temporal per a dones amb fills» a la
comarca d’Antequera. Convocatòria Andalusia 2019, per dur a
ASOCIACIÓN PLATAFORMA ANTEQUERA
12.000
terme projectes a Andalusia dirigits especialment a persones en
SOLIDARIA
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar-ne
la qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats
12.000

FUNDACIÓ INSTITUT DE TRANSTORNS
ALIMENTARIS

12.000 FUNDACIÓ SALUT PLUS

11.950 AGEBH CÁDIZ

ASOC.TALLER EDUCAT.LABORAL
CASETAS
11.700 FUNDACIÓN ADSIS
11.910

PLATAFORMA VOLUNTARIADO SOCIAL
11.530
SEVILLA
11.280 ASEBI
FUNDACIÓN CIVIL SAN FRANCISCO
JAVIER
ARCHICOFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA
11.000
DE LA PALMA CORONADA DE CÁDIZ
11.223

10.890

FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA
SANTBOIANA

Afavorir que es duguin a terme activitats que facilitin la inclusió
social de persones amb malalties mentals
Desenvolupament del programa d’atenció psicosocial per a
persones afectades per malalties cròniques i les seves famílies
Projecte «Promoció de l’oci i el temps lliure inclusius».
Convocatòria Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia
dirigits 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 d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Jo treballo, tu
treballes»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Filant somnis»
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte
«Participació i voluntariat a la província de Sevilla», per facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat en zones rurals
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Atenció psicosocial»
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Acollida i acompanyament a famílies i menors migrants»
Contribució al projecte de restauració de les campanes de la
parròquia Nuestra Señora de la Palma
Afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter
cultural i social en el desenvolupament de la celebració del
centenari de la Unió Esportiva Santboiana

ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER DEL BAJO
10.830
ARAGÓN

Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «Servei
de neuropsicologia i ús de les noves tecnologies», per facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat en zones rurals

10.810 AMYCOS

Projecte «Con-vivim en interculturalitat», dirigit 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 a Burgos
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IMPORT
10.770

ENTITAT
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SÃO
ROMÃO DE CARNAXIDE

10.750 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
10.730

ASSOCIACIÓ G.G. CIBER@ULA
POBLENOU

DESCRIPCIÓ
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
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 2019:
Projecte «Promoció de l’envelliment actiu»
Desenvolupament d’activitats socials i culturals per promocionar el
paper actiu de la gent gran a l’EspaiCaixa Poble Nou

10.680 FUNDACIÓN GRUPO HADA

Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Espai obert
d’orientació i formació professional de segona oportunitat», per a
persones amb diversitat funcional i risc d’exclusió social

10.680 CONCHA GARCÍA GONZALEZ

Convocatòria Art for Change 2019: Projecte «Sonoqualia 3.0:
imatges mentals i imaginació sonora», per fer servir l’art i la cultura
com a instrument d’intervenció social

10.633 JASO FUNDAZIOA

Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Jaso Fundazioa
antezerki musikal taldea», orientat a donar suport a projectes de
producció o difusió artística i cultural amb impacte social

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Escola
de famílies amb trastorns de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF)»,
10.600 ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA dirigit 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
10.600 FUND. DESENVOLUP. COMUNITARI

10.500 ACCIONS 3E

10.490 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

10.380

ASOCIACIÓ CATALANA SINDROME DE
RETT

10.316 FUNDACIÓN ALQUIMIA MUSICAE
10.310 GRUPDEMM
10.236

O FIO DE ARIANA-EDUCAÇÃO E
TERAPIA,CRL

10.200

FUNDACIÓ AGM DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

10.140 ASOCIACIÓN CAMINAR

10.120 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

10.035

ART- ASSOCIAÇÃO DE RESPOSTAS
TERAPÊUTICAS

Projecte «Barcelona, el teu recurs», d’oci inclusiu per a persones
amb diversitat funcional, que té com a finalitat acompanyar i donar
suport a persones amb discapacitat i facilitar-ne la participació en
activitats d’oci, culturals i esportives
Organització de la novena edició del Festival Internacional de
Cinema del Medi Ambient (FICMA) 2019, dirigit al públic familiar,
escoles, nens i joves
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «Itinerari
de persones de difícil inserció», per facilitar el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat en zones rurals
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Estimulació multisensorial, síndrome de Rett»
Col·laboració amb el projecte «Restauració, posada en
funcionament i actualització tecnològica de l’òrgan de la Catedral
de Sevilla»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Aprèn i
treballa»
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Prevenció i resposta davant de l’aïllament social de la
gent gran en situació de soledat no buscada»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Servei de prevenció per a la infància», per dur a
terme projectes dirigits 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 2019:
Projecte «Lectures Pacients. Connectem amb la gent gran a Castella
i Lleó»
Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

10.000 AVIMGRAN

10.000 AMAVITE

10.000 AYTO. GARACHICO
10.000 AYUNTAMIENTO DE REUS
10.000 FUNDACIÓN INSTITUTO DE EMPRESA
10.000

CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE
CATALUNYA

10.000

ASOCIACIÓN ALDIS, PARA PREVENIR Y
SANAR ENFERMEDADES INFANTILES

10.000 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓ
Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent gran en
activitats voluntàries tecnològiques, socials i culturals, així com
donar suport als projectes del programa «Gent Gran» a la
Comunitat de les Canàries (Gran Canaria)
Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent gran en
activitats voluntàries tecnològiques, socials i culturals, així com
donar suport als projectes del programa «Gent Gran» a la
Comunitat de les Canàries (Tenerife)
Suport per celebrar el Festival Internacional de Cinema
Mediambiental de les Canàries (FICMEC) 2019
Promoció de la cultura inclusiva facilitant que tothom pugui accedir
als espectacles que es fan a la ciutat de Reus
Projecte de recerca «Els treballadors sèniors a les empreses
europees»
Promoure l’organització i el lliurament dels premis de projectes
audiovisuals «XVI Premis CAC» a l’escola
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Estimulació sensorial per
a menors amb diversitat funcional», per prevenir i sanar malalties
infantils, i que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de
col·lectius en risc d’exclusió social i fomentar la igualtat
d’oportunitats a les Illes Canàries
Conveni per desenvolupar activitats culturals i socials a través de
l’organització de reunions/esdeveniments

10.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Xarxes més grans. Prevenció de la soledat i promoció de
participació social de la gent gran» - Calatayud

10.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Xarxes més grans. Prevenció de la soledat i promoció de
participació social de la gent gran» - Màlaga

10.000

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AMIGOS
VALDERAS

Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Marcadors d’Inclusió»

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO TENERIFE POR LA BICI
ASOCIACIÓN EX-ALCOHÓLICOS DE LA
10.000
CORUÑA

Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Bici Sense Edat, Tenerife»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Higía»

ASOCIACIÓN PARA LA ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL Y LA PROMOCIÓN
10.000
HUMANA DE LA TERCERA EDAD VIDA
ACTIVA, VIDA NUEVA ANIMAY

Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Aula Sènior», per a l’envelliment actiu a Cehegín i
pedanies

10.000

TASTIDIS. ASSOCIACIÓ PEL FOMENT
10.000 D'ACTIVITATS PER JOVES I ADULTS AMB
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
10.000

ASOCIACIÓN DE OCIO PARA NIÑOS CON
DISCAPACIDAD

10.000 ASOCIACIÓN ASPERGER MADRID
10.000 AFEM GETAFE
10.000 AFAEMO
10.000

ASOC. ALZHEIMER DE ANTEQUERA Y
COMARCA

Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Programa d’oci, esport i formació per a persones amb discapacitat
intel·lectual
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Accessibilitat Inclusiva», per promoure l’autonomia de
persones amb diversitat funcional, donar suport psicosocial a
l’entorn familiar i fomentar les xarxes ciutadanes igualitàries
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «ALES. Autonomia personal lligada a la síndrome
d’Asperger»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019: Suport
psicosocial per a familiars de persones amb malalties mentals
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «AFAEMO. Rehabilitació psicosocial i suport comunitari»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Musicoteràpia. Promoció de l’autonomia i millora de la
qualitat de vida de la persona amb demència a través de la música»
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(Euros)
IMPORT
10.000

ENTITAT
ASOC. FAMILIARES DE ENFERMOS
ALZHEIMER

ASPAYM CATALUNYA, ASSOCIACIÓ DE
10.000 PARAPLÈGICS I GRAN MINUSVÀLIDS DE
CATALUNYA
10.000 CARMEL GASOL MORA

10.000 AFA ALCANTARILLA

10.000 CLUB MINUSVÀLIDS HORITZÓ

10.000 UNIVERSITAT DE BARCELONA
10.000 AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
ASOC. ASPERGER DE CÁDIZ.
10.000
DELEGACIÓN
10.000 FUNDACIÓ RANDSTAD
10.000 IMAGINA MÁS

10.000 CENT. MENESIANO ZAMORAJOVEN

10.000

ASOCIACIÓN MURCIANA DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Treballant des dels records», estimulació cognitiva i
psicomotriu per a persones amb Alzheimer i altres demències
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «APVA. Atenció Personal i Vida Autònoma»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Cadires noves per al menjador d’Assís, una casa plena de
vida»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Reconnecta amb els teus sentits: Sala multisensorial per
tractar persones amb Alzheimer al Centre de Dia AFADE
d’Alcantarilla»
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Activitats socioesportives com a mesura d’inclusió de
persones amb diversitat funcional»
Suport per celebrar la desena Trobada Internacional sobre
Síndromes de Neuroacantocitosi, un grup de diverses malalties
genètiques que impliquen alteracions del moviment i glòbuls
vermells
Projecte «VI Marxa Navarra contra el càncer per la recerca»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «IncluTEA»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Integrats Àvila
2019»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Activa»,
millora de l’ocupabilitat i apropament laboral
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte
«Sembrant vides, recol·lectant experiències», per facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat en zones rurals
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «RIACUV.
Xarxa Itinerant d’atenció al consumidor i usuari vulnerable», per
facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat en zones rurals

Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «La
ASOCIACIÓN BENÉFICO-SOCIAL CASA DE nostra preocupació, el seu benestar», per facilitar el
10.000
LA MISERICORDIA
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat en zones rurals
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «La
cimera de les tres edats: projecte intergeneracional orientat a
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
millorar la qualitat de vida de persones amb problemes de salut
10.000 PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
mental a les muntanyes de Palència», per facilitar el
DE PALENCIA
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat en zones rurals
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Centre
atenció infantil Murialdo Margarides», dirigit a facilitar el
10.000 ASOCIACIÓN MURIALDO
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 2019: Projecte
«Calidesa africana a Galícia», dirigit a facilitar el desenvolupament
10.000 ASDEGAL
integral i el procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d’oportunitats
Projecte «Redcapacita-2. Inserció sociolaboral en xarxa».
Convocatòria Andalusia 2019, per dur a terme projectes a Andalusia
AS. PREV. Y AYUDA DROGODEP. EL
10.000
dirigits especialment a persones en situació de vulnerabilitat social i
TARAJAL
que té com a objectiu millorar-ne la qualitat de vida i fomentar la
igualtat d’oportunitats
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

10.000 COLECTIVO TEATREVERÍAS

10.000

RESIDENCIA MAYORES SAN MARTÍN DE
PORRES

10.000 AFA TABAIBA-MOYA

10.000 CESICA

10.000

COMUNIDAD OBRA SOCIAL LA
MILAGROSA

10.000 ASOC. DEFICIENTES PSÍQUICOS CREVO

10.000 ASOCIACIÓN JUVENIL ALDABA

10.000

P.A.V. PLAT. ANDALUZA DE
VOLUNTARIADO

10.000

ASOCIACIÓN COREA DE HUNTINGTON
DE CASTILLA Y LEÓN

10.000 TERAPICLOWNS, PAYASOS DE HOSPITAL

10.000 ASOCIACIÓN SUD INTEGRACIÓN

10.000 TIEMPO LIBRE DE VALLECAS

10.000

ASOCIACIÓN DE PREVENCIÓN Y AYUDA
AL TOXICÓMANO DESAL

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «La vida
al centre: joves, atencions i corresponsabilitat», dirigit 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 Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «Contra
la soledat i l’aïllament durant la vellesa: la gent gran, els
protagonistes», per facilitar el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat en
zones rurals
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Atenció psicològica i
social per a persones amb la malaltia d’Alzheimer i els seus
cuidadors i cuidadores», que té com a objectiu millorar la qualitat
de vida de col·lectius en risc d’exclusió social i fomentar la igualtat
d’oportunitats a les Illes Canàries
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Centre residencial Ítaca»,
que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en
risc d’exclusió social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes
Canàries
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Música per a la inclusió
social», que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de
col·lectius en risc d’exclusió social i fomentar la igualtat
d’oportunitats a les Illes Canàries
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Trencant el silenci», que
té com a objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc
d’exclusió social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes
Canàries
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: «Projecte Oberti,
d’integració social per a menors i les seves famílies», dirigit 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 2019: Projecte «Posa’t
les piles: compromet-te i participa-hi», dirigit 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
Projecte «Intervenció amb persones afectades per la malaltia de
Huntington», dirigit 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 a Burgos
Projecte «Terapiclowns, pallassos d’hospital. 10 anys i tan
contents», dirigit 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 a Burgos
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «El berenar», per fomentar l’acollida a persones
sense sostre i incentivar la recuperació de la seva autonomia amb
l’objectiu de 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
2019: Projecte «La família, un espai d’intervenció primària», per
combatre la pobresa i l’exclusió social infantil amb l’objectiu de
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
2019: Projecte per ajudar joves en risc d’exclusió social per addicció
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(Euros)
IMPORT

10.000

ENTITAT
PARROQUIA SANTA MARÍA DEL POZO Y
SANTA MARTA

10.000 ADHARA, ASOCIACIÓN VIH/SIDA

10.000 ATIEMPO

10.000

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE
DE PAÚL

10.000

COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE
ZAMORA

10.000 ASOCIACIÓN PRIMERA PREVENCIÓN

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Centre de dia, primera prevenció», dirigit 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
2019: Projecte «Suport emocional a persones que viuen amb el
VIH», dirigit 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
2019: Projecte «Participació i inclusió de persones en situació
d’exclusió social»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Emergència social Prosanvl», dirigit 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
2019: Projecte «Promoció de l’autonomia i la qualitat de vida de
persones en risc d’exclusió social»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Suport psicosocial i educatiu a famílies en situació
de greu dificultat social», dirigit 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

10.000 ASOCIACIÓN INICIATIVA EDUCATIVA

Programa d’educació parental i relacions igualitàries amb dones
recluses. Convocatòria Andalusia 2019, per dur a terme projectes a
Andalusia per impulsar iniciatives dirigides especialment a persones
en situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorarne la qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON
10.000 DIVERSIDAD FUNCIONAL "LAS
CANTERAS"

Projecte «Oci inclusiu sense límits». Convocatòria Andalusia 2019,
per dur a terme projectes a Andalusia dirigits 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

10.000 FUNDACIÓN DIVERSITAS
10.000 FUNDACIÓ CLAROS
10.000

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FUNDACIONES

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE
9.960 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LEÇA DO
BALIO
9.950

ASOCIACIÓN OLONTENSE CONTRA LA
DROGA

9.800 ASSOCIACIÓ CULTURAL EL PARLANTE

9.690 AFADAX. ASOC. FAM. ENF. ALZHEIMER

Convocatòria Habitatges d’inclusió social 2019: Projecte
«Habitatges d’inserció social»
Organització de missions humanitàries a la República de Burundi,
Cap Verd, la República Democràtica del Congo i la República del
Níger
Organització de la jornada «Demos 2019. Fòrum fundacions i
societat civil»
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
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 Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte
«Insertalab Extremadura», per facilitar el desenvolupament integral
i el procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat en zones rurals
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «La Gran Gent Gran»
Projecte «Rehabilitació fisioterapèutica per a malalts d’Alzheimer i
les seves famílies». Convocatòria Andalusia 2019, per dur a terme
projectes a Andalusia dirigits 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
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

DESCRIPCIÓ

9.450 ASOCIACIÓN TODO AVANZA

Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2019: Projecte «Aules
inclusives», dirigit 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

ASOC. FAMILIARES Y ENFERMOS DE
9.370
ALZHEIMER

Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte
«Geografia dels records», per facilitar el desenvolupament integral i
el procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat en zones rurals

9.120 DACE. ASOC. SEV. AFEC. DAÑOS CEREB.

Projecte « Trencant Motllos. Oci inclusiu per a menors i joves amb
dany cerebral adquirit (DCA)». Convocatòria Andalusia 2019, per
dur a terme projectes a Andalusia dirigits especialment a persones
en situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorarne la qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats

ASOC. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE
9.080
CAZORLA

Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte «Trencant
barreres, construïm igualtat», per facilitar el desenvolupament
integral i el procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat en zones rurals

9.070

WORLDWIDE INITIATIVES FOR
GRANTMAKER SUPPORT

9.000 ASOCIACIÓN IZARBIDE
9.000 UNIVERSITAT DE BARCELONA
9.000

FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID

8.990 FUNDACIÓN GAZTELAN
8.970 FUNDACIÓN ADSIS

8.940 APRALAD

8.920

ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE G.
CANARIA

8.831 LA NAVE PRODUCCIONES TEATRALES

8.650 LA CASA DE TODOS

8.430

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL

8.100 LAIDA AZCONA GOÑI

Projecte per organitzar les taules rodones UNGA 2019
Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent gran en
activitats tecnològiques, socials i culturals
Desenvolupament del curs de postgrau Persones amb discapacitat:
drets socials i cultura de les capacitats
Col·laboració per dur a terme el Congrés Acadèmic Internacional de
Periodisme Emergent: transformació i revitalització del periodisme
en l’era digital
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte
«Valdinserta», per facilitar el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat en
zones rurals
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Inserció
Sociolaboral 2019»
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Reinserció psicosocial per a drogodependents en
règim ambulatori», dirigit 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 les Canàries 2019: Projecte «Capacitació en sensors
de mesurament continu i altres tecnologies en diabetis», que té
com a objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc
d’exclusió social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes
Canàries
Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Teatre per la
igualtat», orientat a donar suport a projectes de producció o difusió
artística i cultural amb impacte social
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
2019: Projecte «Juguem per a la integració», dirigit 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
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
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 Innova Cultural 2019: Projecte «Teatre Amazones»,
orientat a donar suport a projectes de producció o difusió artística i
cultural amb impacte social
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(Euros)
IMPORT
8.050

ENTITAT
OBRA SOCIAL DE ACOGIDA Y
DESARROLLO

8.000 AMUVIM
ASOC. FAMILIARES ENFERMOS
ALZHEIMER MADRID
TROCA PER A LA INTEGRACIÓ LABORAL,
7.750
EMPRESA D' INSERCIÓ S.L.
7.830

7.700 ASOCIACIÓN IZARBIDEAN

7.500 AFA TALAVERA DE LA REINA
FEAPS NAVARRA. FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE
7.200
NAVARRA EN FAVOR DE LAS PERSONAS
CON RETRASO MENTAL

DESCRIPCIÓ
Convocatòria les Canàries 2019: Projecte «Bejeque», que té com a
objectiu millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc d’exclusió
social i fomentar la igualtat d’oportunitats a les Illes Canàries
Fomentar el voluntariat entre la gent gran i impulsar el
desenvolupament dels projectes del programa «Gent Gran» a la
Comunitat de la Regió de Múrcia
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «A veus amb l’Alzheimer»
Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «El teu oli ens
fa moure»
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte
«Izardbean topagunea», per facilitar el desenvolupament integral i
el procés d’inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat en zones rurals
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte
«Estimulació cognitiva i funcional al medi rural», per facilitar el
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les
persones en situació de vulnerabilitat en zones rurals
Desenvolupament de la III Edició del Programa Innova Social,
projecte «Dono suport a persones amb discapacitat intel·lectual o
alteracions a la salut mental»

Premis BPI ”la Caixa” Infància 2019, per facilitar el
desenvolupament integral i la salut de nens i adolescents en
situacions de vulnerabilitat social, així com per reforçar les
habilitats parentals a Portugal
PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE LA Aportació reparar la teulada de la parròquia de Santo Domingo de
7.000
CALZADA
la Calzada a Cañada Real (Madrid)
CLUBE DE TEMPOS LIVRES DE SANTA
7.016
CLARA

6.930 RASTRO SOLIDARIO ONL

6.800

CENTRO PAROQUIAL DE SÃO
BERNARDO

Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2019: Projecte «Autonomia al
quadrat: treballadors autònoms amb capacitats diverses»
Premis BPI ”la Caixa” Persones Grans 2019, per desenvolupar
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

6.000 FUNDACIÓN AUDITORIO BARAÑAIN

Convocatòria Innova Cultural 2019: Projecte «Llibre electrònic, les
edats del llibre», orientat a donar suport a projectes de producció o
difusió artística i cultural amb impacte social

6.000 UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Desenvolupament del Congrés Internacional Building Museum
Reputation 2019 a Pamplona, sobre la reputació dels museus, que
reuneix líders de museus de tot el món

6.000

ADIPSA. ASOCIACIÓN DE DISMINUIDOS
PSÍQUICOS DE SANTA POLA

Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència 2019:
Projecte «Longevitat Funcional», per millorar la qualitat de vida en
progenitors grans de persones amb diversitat funcional

6.000

HDAD. CRISTO VERA CRUZ Y VIRGEN DE
LA SOLEDAD

Aportació restaurar el retaule del Santíssim Crist de la Vera Cruz

ASOCIACIÓN DE COSTALEROS VIRGEN
6.000
CORONADA DE CALAÑAS

6.000

FUNDACIÓN CANARIA GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

6.000 FEDERACIÓN ACAPS
6.000

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS AFECTATS
PER TRASTORNS DE CONDUCTA

Projecte «Ràfega i Mitja Lluna 2019», per regalar-lo a la patrona de
Calañas, a la Verge de Coronada i al seu Santíssim Fill, amb
l’objectiu que millorin el patrimoni i les tradicions de Calañas
(Huelva)
Col·laboració amb el projecte «FSULL, Fórmula Student 2019»,
competició entre estudiants universitaris de tot el món que té com
a objectiu promoure l’excel·lència en el camp de l’enginyeria
Col·laboració per dur a terme el llibre de fotografies sobre refugiats
de Ricardo García Vilanova
Organització de la jornada «De manera justa, repensem la justícia»
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(Euros)
IMPORT

ENTITAT

5.300 MÉDICOS DEL MUNDO

5.000 FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE
5.000

RR CAMILOS - CENTRO DE
HUMANIZACIÓN DE LA SALUD

5.000 AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural 2019: Projecte
«Integració social i convivència intercultural a la comarca de
Valdejalón», per facilitar el desenvolupament integral i el procés
d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat en
zones rurals
Organització d’activitats relacionades amb la xarxa i el programa
«Tens talent»
XXII Jornada d’Alzheimer per afavorir el desenvolupament de
diverses activitats i projectes que contribueixin a fomentar
l’envelliment actiu de la gent gran
Beca Carnet Jove Connecta’t a l’Acció Social 2019

5.000

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y
GERONTOLOGÍA

Desenvolupament d’una línia de formació sobre la soledat en la
gent gran, amb l’objectiu de proporcionar coneixement als
professionals de l’àmbit i serveis socials

5.000

RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE
SERVICIO REDAPS

Promoure l’organització dels Premis Aprenentatge-Servei 2019, en
la categoria de Solidaritat i Drets Humans

5.000

ORG. INT. PARA LAS MIGRACIONES
(OIM)

Projecte per organitzar dues edicions del seminari Diàlegs
Interreligiosos a Barcelona i Granada
Organització dels Premis «Averrores d’or Ciutat de Còrdova 2019»,
que es lliuren anualment per reconèixer i, alhora, guardonar en els
camps de les ciències mèdiques; ciències, belles lletres i nobles arts;
valors humans, concòrdia i esports, la tasca científica, tècnica,
cultural i humana que duen a terme persones, equips de treball o
institucions
Organització d’actes commemoratius per al 50è aniversari de la
Coral de Trigueros

5.000 CÍRCULO CULTURAL AVERROES

CORAL POLIFÓNICA “GAUDEAMUS” DE
TRIGUEROS
ASOCIACIÓN CULTURAL SANTIAGO
5.000
APÓSTOL
5.000

Restauració del pas de Santiago Apòstol
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