COMPTES ANUALS DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA
D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA”,
Corresponents a l'exercici 2021

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 2021 I 2020 (milers d'euros)

ACTIU

Notes
Memòria

A) ACTIU NO CORRENT

31/12/2021

31/12/2020 (*)

11.303.166

11.312.346

Immobilitzat intangible
Aplicacions informàtiques

Nota 5

7.884
7.884

8.682
8.682

Immobilitzat material

Nota 5

385.622

378.764

Terrenys i construccions

218.379

223.357

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material

140.981

140.158

26.262

15.249

10.467.356

10.467.353

10.467.356

10.467.353

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

Nota 6.1

Instruments de patrimoni
Inversions financeres a llarg termini

29.027

41.773

Instruments de patrimoni

Nota 6.1

251

251

Crèdits a entitats

Nota 6.2

1.267

1.697

Altres actius financers

Nota 6.3

585

420

Altres crèdits amb les Administracions Públiques

Nota 6.4

26.924

39.405

Nota 11

413.277

415.774

258.238

231.741

10.608

1.561

4.445

30

325

619

101

127

Nota 6.4

5.737

785

Nota 6.3

150.537

161.865

150.537

161.865

1.023

594

Actius per impost diferit

B) ACTIU CORRENT
Deutors comercials i altres comptes per 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
Altres actius financers
Inversions financeres a curt termini
Instruments de patrimoni

Nota 6.1

449

412

Crèdits a entitats

Nota 6.2

108

108

Altres actius financers

Nota 6.3

466

74

96.070

67.721

96.070

67.721

11.561.404

11.544.087

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

Nota 7

Les Notes 1 a 18 i l'Annex 1 adjunts formen part integrant del Balanç a 31 de desembre de 2021.
(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius.
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FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA”
BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2021 I 2020 (milers d'euros)

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes

31/12/2021

31/12/2020 (*)

Memòria
A) PATRIMONI NET
Fons propis

Nota 8

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

11.279.372

11.258.810

11.279.365

11.258.803

5.868.000

5.868.000

5.868.000

5.868.000

5.049.309

5.049.309

5.049.309

5.049.309

341.494

302.553

341.494

302.553

20.562

38.941

7

7

57.644

61.569

Excedent de l'exercici
Ajustos per canvis de valor

B) PASSIU NO CORRENT
Provisions a llarg termini

-

607

Obligacions per prestacions a llarg termini al personal

-

317

Altres provisions

-

290

57.641

60.959

57.641

60.959

3

3

224.388

223.708

Deutes a llarg termini

Nota 9

Nota 6.5

Altres passius financers
Passius per impost diferit

Nota 11

C) PASSIU CORRENT
Provisions a curt termini

Nota 9

Deutes a curt termini

Nota 6.5

Altres passius financers

317

699

5.967

11.479

5.967

11.479

Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini

Nota 6.6

-

6.012

Beneficiaris – Creditors

Nota 10

129.253

122.613

88.851

82.905

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

Nota 12.2

8.332

6.835

Creditors diversos

Nota 13.2

76.557

71.780

430

1.998

3.532

2.292

11.561.404

11.544.087

Personal (remuneracions pendents de pagament)
Altres deutes amb les Administracions Públiques
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)

Les Notes 1 a 18 i l'Annex 1 adjunts formen part integrant del Balanç a 31 de desembre de 2021.
(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius.
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FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA”
COMPTES DE RESULTATS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS FINALITZATS EL 31 DE DESEMBRE
DE 2021 I 2020 (milers d'euros)
Notes
Memòria
A) Operacions continuades
1. Ingressos de l'activitat pròpia
Aportacions d'usuaris
Subvencions imputades a l'excedent de l'exercici
Donacions i llegats imputats a l'excedent de l'exercici
Reintegrament d'ajudes i assignacions
3. Despeses per ajudes i altres
Ajudes monetàries
Ajudes no monetàries
Reintegrament de subvencions, donacions i llegats
7. Altres ingressos de l'activitat
8. Despeses de personal
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials
Provisions
9. Altres despeses de l'activitat
Serveis exteriors
Tributs
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials
10. Amortització de l'immobilitzat
12. Excés de provisions
13. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
Deteriorament i pèrdues
Resultats per alienacions i altres
A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT (1+3+7+8+9+10+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+17)
A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)
19. Impostos sobre beneficis
A.4) EXCEDENT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+19)
B) Operacions interrompudes
A.5) Variació del patrimoni net reconeguda en l'excedent de l'exercici (A.4)
C) Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net
1. Per valoració d'instruments financers
3. Subvencions rebudes
4. Donacions i llegats rebuts
C.1) Variació del patrimoni net per ingressos i despeses reconeguts directament
en el patrimoni net (1+3+4)
D) Reclassificacions a l'excedent de l'exercici
3. Subvencions rebudes
4. Donacions i llegats rebuts
D.1) Variació del patrimoni net per reclassificacions a l'excedent de l'exercici (3+4)
E) Variació del patrimoni net per ingressos i despeses imputades directament en el
patrimoni net (C.1+D.1)
F) Ajustos per canvi de criteri
G) Ajustos per errors
H) Variacions en la dotació fundacional o en el fons social
I) Altres variacions
J) RESULTAT TOTAL,
(A.5+E+F+G+H+I)

VARIACIÓ

DEL

PATRIMONI

NET

EN

L'EXERCICI

2021

2020 (*)

39.149
2.266
29.741
1.863
5.279
(232.575)
(231.542)
(771)
(262)
5.394
(44.887)
(34.107)
(10.780)
(236.707)
(241.210)
(1.236)
5.739
(18.119)
290
(487.455)
360.023
360.000
360.000
23
23
(48)
(48)
359.975
(127.480)
148.042
20.562

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

Nota 8

20.562

38.941

Nota 4 i)
Nota 4 i)

29.741
1.863

(1)
9.971
2.094

31.604

12.064

(29.741)
(1.863)
(31.604)

(9.971)
(2.094)
(12.065)

-

(1)

-

-

20.562

38.940

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

Nota 13.3
Nota 13.3

Nota 13.2

Nota 5
Nota 9
Nota 5

Nota 6.1

Nota 6.6

Nota 11

Nota 4 i)
Nota 4 i)

Les Notes 1 a 18 i l'Annex 1 adjunts formen part integrant del Compte de Resultats corresponent a l'exercici 2021.
(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius.
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FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA”
MEMÒRIA CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL
FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2021
(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 de les finalitats 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 G-58899998, té el domicili social a la plaça Weyler, número 3,
de Palma.
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, d’acord amb allò 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 manera 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
amb relació a 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
al Protectorat d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.
La Fundació està regulada per la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions
bancàries i, amb caràcter supletori, per la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.
Segons allò que estableixen els Estatuts de l'Entitat, la Fundació Bancària ”la Caixa” duu a terme les
seves activitats principalment a tot el territori de l'Estat, sense perjudici d'una dedicació especial per raó
del seu origen a Catalunya i les illes Balears, i també 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 a CaixaBank. La participació econòmica de la Fundació Bancària ”la Caixa” a
CaixaBank a 31 de desembre de 2021 i 2020 és del 30,01% i del 40,43%, respectivament.
La Fundació Bancària ”la Caixa” gestiona la seva participació a 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
ara l'energètic, les infraestructures, els serveis i el negoci immobiliari.
L'article 44 de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries estableix
l'obligació, per a les fundacions bancàries que posseeixin una participació igual o superior al 30 per cent
del capital en una entitat de crèdit o que els permeti el control d'aquesta en els termes que estableix
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l'article 42 del Codi de Comerç, de presentar anualment al Banc d'Espanya per a la seva aprovació un pla
financer en què determinin la manera com faran front a les possibles necessitats de capital en què pugui
incórrer l'entitat en què participen i els criteris bàsics de la seva estratègia d'inversió en entitats
financeres.
El setembre de 2017, el Consell de Govern del Banc Central Europeu va considerar que Criteria ja no
exercia un control o una influència significativa dominant sobre CaixaBank i, en conseqüència, ja no era
l'empresa matriu del conglomerat financer.
El Patronat de la Fundació va aprovar inicialment el Pla Financer (no reforçat) corresponent a l'exercici
2021 el 29 d'abril de 2021. Posteriorment, en la sessió de l'11 de juny de 2021, el Patronat va aprovar un
nou pla financer que incloïa les modificacions que requeria el Banc d'Espanya en la seva notificació del
21 de maig de 2021, i que el Banc d'Espanya va aprovar el 14 de juliol de 2021.
El Pla Financer (no reforçat) corresponent a l'exercici 2022 està pendent que el Patronat de la Fundació
l'aprovi i el remeti al Banc d'Espanya perquè l'aprovi en la data de formulació d'aquests Comptes Anuals.
La Fundació Bancària ”la Caixa”, d'acord amb l'article 42.1.a) del Codi de comerç, és l'entitat dominant
d'un grup d'entitats dependents que ofereixen diversos productes i serveis. Conseqüentment, 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, «Grup Fundació Bancària ”la Caixa”»), que també inclouen les participacions en
negocis conjunts i les inversions en entitats associades. Com a conseqüència, els estats financers adjunts
no reflecteixen la situació financera del grup que encapçala la Fundació Bancària ”la Caixa”. Aquestes
magnituds estan expressades en els comptes consolidats que han estat formulats pel Director General,
juntament 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 2021 i 2020:
(Milions d'euros)
Patrimoni net consolidat
Benefici de l'exercici atribuïble al grup
Total actius consolidats

2021
19.852
1.357
27.127

2020
19.359
(33)
26.058

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, conseqüentment, les xifres mostrades com a totals en aquest document poden variar
lleugerament de l'operació aritmètica exacta de les xifres anteriors.

INFORME D'ACTIVITATS 2021 DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA”
Des de fa més de 115 anys, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha treballat d’acord amb les pautes de tenir
un sòlid compromís social i una vocació de treball a favor de l'interès general, tant a través de l'activitat
financera del Grup com de l'acció social.
Per tot això, la Fundació se centra en els programes amb més impacte transformador, com els que
combaten 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. L'activitat també es concentra en altres àmbits
com ara la recerca biomèdica, la formació d'excel·lència, la cultura i l'educació, totes elles fonamentals
per al progrés i la igualtat d'oportunitats.
Durant el 2021, la Fundació, encara amb les dificultats d'un context molt advers que ha exigit adaptar les
propostes, oferir respostes ràpides i eficients als grans reptes del moment i desenvolupar una important
capacitat de resiliència per continuar oferint el nivell d'excel·lència habitual, ha fet una inversió social
total de 494,2 milions d'euros: un 59,6% en l'àmbit social; un 21,8% en el de cultura i ciència; un 9,0% en
educació i beques, i un 9,6% en recerca i salut.
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El compromís social de la Fundació per construir una societat millor té els seus territoris naturals
d'actuació a Espanya i Portugal.
En l'àmbit social, la Fundació treballa per un futur inclusiu i de progrés social per a tots i posa el focus en
els àmbits en què el seu impacte pot ser més transformador, com ara la pobresa infantil, o els que
promouen l'accés al treball i que contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones. El 2021, el
59,6% del pressupost s'ha destinat a programes de l'àmbit social.
El programa de pobresa infantil CaixaProinfància fa més d'una dècada que impulsa el desenvolupament
integral i la inclusió social de la infància en situació de pobresa. Té el suport de més de 400 entitats
socials col·laboradores. Durant el 2021, se n'han beneficiat 61.244 nens i nenes. El 2021 s'ha iniciat el
desplegament del programa Proinfància a les dues principals ciutats de Portugal: Lisboa i Porto.
El programa d'Integració laboral potència el talent dels col·lectius vulnerables en risc o situació
d'exclusió social per facilitar-los l'accés al mercat laboral. Durant el 2021, els programes d'integració
laboral han aconseguit 48.758 noves insercions, amb el suport de 14.826 empreses col·laboradores.
Gent Gran contribueix a millorar la qualitat de vida de la gent gran, n’afavoreix l'envelliment actiu i
saludable i en preveu l'aïllament, alhora que afronta situacions de gran complexitat i, fins i tot,
excepcionals, com ara la de la pandèmia de la COVID-19. Durant el 2021, el programa ha comptat amb la
participació de 109.943 persones, per a les quals s'han organitzat 7.840 activitats i grups de suport. Amb
la pandèmia, molts centres on es duien a terme les diverses activitats per a la gent gran van haver de
tancar, raó per la qual els serveis i tallers es van adaptar al format online per arribar al públic habitual.
Així mateix, el programa d'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades proporciona suport
psicològic, social i espiritual. El 2021 s'han ampliat prop de 140 residències de tot Espanya per millorar la
qualitat de vida de la gent gran amb malalties avançades i dels seus familiars. Distribuïts en 56 equips
d'atenció psicosocial que pertanyen a entitats socials i sociosanitàries, estan formats per més de 290
psicòlegs, treballadors socials, infermers, metges, agents pastorals i més de 1.000 voluntaris que actuen
a 151 hospitals de tot Espanya i Portugal i 147 unitats de suport domiciliari. El 2021, el Programa ha
arribat a atendre 34.670 pacients i 39.270 familiars.
El programa d'Ajudes a Projectes d'Iniciatives Socials dona suport a entitats socials que impulsen
projectes que promouen la inclusió i la millora de la qualitat de vida de les persones. Amb una inversió
de 26,95 milions d'euros, el programa va seleccionar 1.074 projectes a les convocatòries a Espanya i
Portugal i va arribar a més de 248.000 beneficiaris.
CaixaForum Macaya treballa per fomentar l'esperit crític i el sentit de justícia social de les persones. El
2021, el centre s'ha convertit en un laboratori d'idees global que s'ha integrat en una xarxa mundial per
contribuir a la implementació de les prioritats estratègiques, els programes i les agendes de
desenvolupament de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura
(UNESCO). Així mateix, el CaixaForum Macaya ha estat nomenat Centre Internacional UNESCO de
Ciències Socials i Humanitats, el primer en aquesta categoria a tot el món.
D'altra banda, l'Observatori Social té per objectiu construir un nou pacte social a través de la reflexió i la
generació de coneixement i pensament crític, amb prioritat ibèrica, projecció europea i visió global.
La Fundació de l'Esperança és l'entitat d'acció social directa de la Fundació que lluita contra la pobresa
al districte de Ciutat Vella (Barcelona). El 2021, hi han rebut atenció social directa un total de 2.463
beneficiaris.
El programa de Cooperació Internacional, creat fa més de 20 anys, genera oportunitats i coopera amb
els col·lectius més vulnerables arreu del món. Promou programes de salut global, en especial de lluita
contra la pneumònia i la malària; contribueix a prevenir i a tractar la malnutrició i fomenta la creació de
llocs de treball per a dones i joves. El programa afavoreix la formació i l'enfortiment d'organitzacions de
la societat civil.
El programa ProFutur, impulsat per la Fundació Bancària ”la Caixa” i la Fundació Telefónica, té com a
objectiu millorar l'educació universal de qualitat i oferir formació i acompanyament als docents i accés a
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recursos digitals als infants dels entorns més vulnerables de països de Llatinoamèrica, el Carib, l'Àfrica i
Àsia.
Pel que fa a l’Acció social Territorial, la Fundació amplifica la seva capil·laritat social mitjançant
col·laboracions amb entitats del territori, i ho fa de manera conjunta amb la xarxa d'oficines de
CaixaBank. Fruit d'aquesta col·laboració, més de 7.600 projectes d'entitats de tot el territori han rebut
suport el 2021. A Portugal, en col·laboració amb el BPI, se n'han beneficiat 188 projectes.
En l'àmbit de la cultura i la ciència, amb un 21,8% del pressupost total de l'exercici 2021, la Fundació
aposta per la cultura i la ciència com a motors de desenvolupament personal i social; estableix aliances
amb els millors museus i institucions del món, i propicia punts de trobada entre persones de totes les
edats i perfils, tant de manera presencial com digital.
CaixaForum ha consolidat una manera singular de fer accessible la cultura a la ciutadania i d'apropar el
coneixement a totes les persones. Amb vuit CaixaForum a Barcelona, Madrid, Palma, Saragossa, Sevilla,
Girona, Tarragona i Lleida, i un novè que obrirà les portes l'any 2022 a València, enguany ha organitzat
31 exposicions i 8.300 activitats amb 1,4 milions de visitants en total.
CaixaForum té aliances a llarg termini amb el British Museum, el Museu Nacional del Prado, el Centre
Pompidou o el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), entre d'altres, que es veuen reforçades amb
col·laboracions puntuals. D'aquesta manera, es facilita l'accés a fons artístics de qualitat.
CosmoCaixa s'ha consolidat com un dels primers museus de la ciència d'Espanya i també com un dels
principals d'Europa i un dels més moderns del món. Aquest 2021, CosmoCaixa ha estat visitat per
543.164 visitants i, malgrat les restriccions, ha organitzat 4.266 activitats.
Les exposicions itinerants són un dels instruments de més abast i visibilitat de la tasca de la Fundació en
l'àmbit de la sensibilització ciutadana. Les propostes, tant a Espanya com a Portugal, comprenen els
àmbits de la cultura, la ciència, el medi ambient i les qüestions socials. Durant l'any, s'han organitzat 78
exposicions itinerants amb 3.284.738 visitants.
En l'àmbit de l'educació i beques, amb un 9% del pressupost total de l'exercici 2021, la Fundació impulsa
la transformació educativa i la formació d'excel·lència com a eina prioritària de progrés social; promou la
millora de la qualitat de l'ensenyament, el lideratge educatiu i l'aprenentatge competencial; fomenta el
talent investigador als millors centres i universitats internacionals, i promou l'educació digital dels
infants en entorns vulnerables del món.
El programa EduCaixa millora les oportunitats d'aprenentatge en l'etapa escolar, promou una educació
de qualitat i acompanya i apodera docents com a agents de canvi i protagonistes de la transformació
educativa. El programa està basat en tres eixos: l'alumnat, el docent i les evidències. El 2021, un total
d'1.366.190 alumnes i 116.545 docents se n'han beneficiat a 4.501 escoles.
Les beques de ”la Caixa” fomenten el talent investigador i la formació d'excel·lència als millors centres i
universitats nacionals i internacionals. Durant l'exercici 2021, la Fundació ha atorgat 280 noves beques
en total, en les diverses convocatòries que s'han fet durant el curs. Amb 39 anys d'existència, el
programa de beques ha superat la xifra dels 5.000 estudiants i investigadors becats.
En l'àmbit de la recerca i la salut, la Fundació ha destinat el 2021 el 9,6% del pressupost a promoure la
recerca científica d'excel·lència i de més impacte social, i traslladar els avenços científics als pacients
perquè beneficiïn la societat.
La Fundació ha impulsat diversos projectes prioritaris amb l'objectiu de donar suport al progrés científic
i a l'excel·lència en la recerca com a elements clau per trobar solucions als principals reptes de la salut.
El 2021, la Fundació ha donat suport a 25 projectes de centres de recerca d'Espanya i Portugal,
seleccionats en la Convocatòria CaixaResearch de Recerca en Salut. Se subvencionen projectes
d'excel·lència en biomedicina i salut, que durant 3 anys duran a terme la investigació.
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Amb les convocatòries CaixaResearch Validate i CaixaResearch Consolidate, la Fundació promou la
transferència dels resultats de recerca en salut per generar valor en la societat i contribuir a la creació
de noves empreses biotecnològiques.
El 2021, la Fundació ha presentat el futur CaixaResearch Institute, un nou centre de referència per
potenciar l'activitat investigadora dedicada a les ciències de la vida i de la salut amb una visió preclínica i
translacional en els àmbits de les malalties infeccioses, la salut global, l'oncologia i les neurociències.
S'hi sumen les col·laboracions estratègiques que donen suport a centres capdavanters que lideren les
investigacions en malalties infeccioses com ara el VIH-Sida, la malària o la COVID-19, en oncologia i en
malalties neurològiques com l'Alzheimer.
(2)

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

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

Codi de comerç i la resta de legislació mercantil.

-

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 i també 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, i també 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.

-

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 finalitats lucratives. Aquesta
Resolució recull i compila íntegrament allò que disposa l’RD 1491/2011, de 24 d'octubre, i, per
a tot el que no estigui modificat específicament en aquest Decret, allò que disposa el Pla
General de Comptabilitat.

-

Reial Decret 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat
aprovada pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla General de Comptabilitat de
Petites i Mitjanes Empreses aprovada pel Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre; les
Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats aprovades pel Reial Decret
1159/2010, de 17 de setembre; i les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les
entitats sense finalitats lucratives aprovades pel Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre.

-

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 fidelAquests 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
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de 2021, els resultats de la Fundació i el grau de compliment de les seves activitats, i també 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 2021.
En data 21 de febrer de 2022, el Director General ha formulat els comptes anuals, que se sotmetran a
l'aprovació del Patronat. Se n'espera l'aprovació sense modificacions.
Els comptes anuals de la Fundació Bancària ”la Caixa” de l'exercici 2020 van anar aprovats pel Patronat
en la sessió celebrada el 20 de maig de 2021.
c)

Principis comptables no obligatoris aplicats-

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

La vida útil dels actius materials i intangibles (vegeu Nota 5).
El càlcul del deteriorament de determinats actius (vegeu Notes 5 i 6).
El valor recuperable de les inversions en empreses del grup i associades (vegeu Notes 6.1 i 6.3).
Les provisions a llarg termini (vegeu Notes 4f i 9).
Les provisions registrades a l'epígraf «Beneficiaris-Creditors» dels compromisos a curt termini
que la Fundació haurà d'atendre per fer front als programes en marxa (vegeu Nota 10).
Les hipòtesis que s'han utilitzat en el càlcul dels passius per pensions i altres compromisos amb
el personal (vegeu Notes 4g i 9).
La despesa o l'ingrés de l'impost sobre societats determinat sobre el tipus impositiu esperat a
final d'any, i l'activació dels crèdits fiscals i la seva recuperabilitat (vegeu Nota 11).

Malgrat que aquestes estimacions s'han fet basant-se en la millor informació disponible al tancament de
l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2021, és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc
en el futur obliguin a modificar-les (a l'alça o a la baixa) en els pròxims exercicis, cosa que es faria, si
escau, de manera prospectiva.
e)

Comparació de la informació-

Els comptes anuals corresponents a l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2021 han estat
elaborats d'acord amb el Reial Decret 1/2021, de 12 de gener, que modifica alguns aspectes del Pla
General de Comptabilitat per a entitats sense finalitats lucratives aprovat pel Reial Decret 1491/2011, de
24 d'octubre.
La informació corresponent a l'exercici 2020 que contenen aquests comptes anuals es presenta
únicament a efectes comparatius amb la informació relativa al 2021.
Com a conseqüència, la classificació de les inversions financeres corresponents a l'exercici 2020 que es
presenten en aquests comptes anuals de l'exercici 2021 no es correspon amb la que es va incloure en els
comptes anuals de l'exercici 2020 formulats pel Director General de la Fundació. Els canvis realitzats es
detallen en l'apartat g) d'aquesta Nota.
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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.
g) Canvis en criteris comptablesAmb data 30 de gener de 2021 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret 1/2021, de 12
de gener, pel qual es modificava el Pla General de Comptabilitat aprovada pel Reial Decret 1514/2007,
de 16 de novembre, i les Normes d'Adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense
finalitats lucratives aprovades pel Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre. El contingut del Reial Decret
resulta d'aplicació per als exercicis que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2021.
Entre les principals modificacions de l'esmentat Reial Decret 1/2021, hi destaquen l'adaptació del Pla
General de Comptabilitat a les normes internacionals d'informació financera (NIIF-UE), en concret, a la
normativa NIIF 9. Instruments Financers i la NIIF 15. Reconeixement d'ingressos. El principal canvi que
ha afectat l'Entitat ha estat la nova classificació dels actius financers.
Els instruments financers han passat a classificar-se depenent de la gestió o del model de negoci per
gestionar els actius financers i els termes contractuals dels fluxos d'efectiu d'aquests. La classificació dels
actius financers s'engloba en les categories principals següents:
-

Cost amortitzat: s'integra en aquesta categoria l'anterior cartera de «Préstecs i partides a
cobrar» en la mesura en què es manté amb l'objectiu de percebre els fluxos d'efectiu derivats
de l'execució del contracte, i les condicions contractuals de l'actiu financer donen lloc, en dates
específiques, a fluxos d'efectius que són únicament cobraments de principal i interessos sobre
l'import del principal pendent.

-

Valor raonable amb canvis en patrimoni net: s'inclouen aquells préstecs en què el model de
negoci que s'hi aplica consisteix a rebre els fluxos contractuals de l'actiu que siguin únicament
cobraments de principal i interessos o a acordar la seva alienació de manera semblant a
l'anterior cartera «Actius financers de deute disponibles per a la venda».
També s'hi han inclòs, optativament per designació inicial, els instruments de patrimoni (el que
anteriorment era la cartera d'«Actius financers de patrimoni disponibles per a la venda»).

-

Cost: aquesta categoria comprèn l'anterior cartera d'«Inversions en el patrimoni d'empreses
del grup, multigrup i associades».

La classificació dels passius financers de l'Entitat s'engloba en la categoria següent:
-

Cost amortitzat: en aquesta categoria s'integren tots els passius financers, llevat d'aquells que
s'han de valorar a valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys. Per tant, inclou
l'anterior cartera de «Préstecs i partides a pagar».

En la data d'aplicació inicial de l'RD 1/2021, 1 de gener de 2021, l'Entitat ha optat per l'aplicació de la
Disposició Transitòria 2a i per incloure-hi informació comparativa sense expressar novament
reclassificant les partides de l'exercici 2020 per mostrar els saldos d'aquest exercici ajustats als nous
criteris de presentació. Així, doncs, l'Entitat ha aplicat les noves categories d'instruments financers
d'acord amb l'RD 1/2021 per a l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2021, i ha aplicat les noves
categories, només a l'efecte de presentació, per a l'exercici comparatiu finalitzat el 31 de desembre de
2020. En conseqüència, els principals efectes d'aquesta reclassificació a 1 de gener de 2021 són els
següents:
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(Milers d'euros)

Actius Financers (AF*)
Préstecs i
partides a
cobrar

Inversions en
el patrimoni
d'empreses
del grup,
multigrup i
associades

AF disponibles
per a la venda
(DPV)

AF
mantinguts
per negociar

Altres AF a VR
amb canvis
en PiG

Inversions
mantingudes
fins al
venciment

-

AF a VR amb
canvis en PiG
(VR PiG)

-

AF a cost
amortitzat

AF a Cost

AF a VR amb
canvis en PN
(VR PN)

-

-

-

205.130

10.467.353

663

-

-

-

-

-

-

Crèdits a entitats

-

-

-

-

-

-

Altres actius financers

-

-

-

-

-

-

Altres crèdits amb els AP
Saldo inicial 1 de gener de
2021 – RD 1/2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

205.130

10.467.353

663

Categories de l'RD 1514/2007

Categories de l'RD 1/2021
Saldo final 31 de desembre
de 2020 – RD 1514/2007
Instruments de patrimoni

* AF fa referència a Actius Financers.

L'Entitat ha fet una anàlisi de l'impacte de l'esmentada normativa en els seus estats financers i no s'ha
produït cap impacte patrimonial a 1 de gener de 2021.
(3)

EXCEDENT DE L'EXERCICI

La proposta d'aplicació de l'excedent de l'exercici 2021 i l'aprovada pel Patronat de la Fundació
corresponent a l'exercici 2020 és la següent:
(Milers d'euros)

2021

2020

20.562

38.941

20.562

38.941

20.562

38.941

Base de repartiment
Excedent de l'exercici (Nota 8)
Aplicació
A Excedent d'exercicis anteriors – Romanent
Total

(4)

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les principals normes de valoració utilitzades per la Fundació en l'elaboració dels seus comptes anuals
per a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2021, d'acord amb les que estableix el Pla General de
Comptabilitat de les entitats sense finalitats lucratives, han estat les següents:
a) Immobilitzat intangible i immobilitzat materialL'immobilitzat intangible i l'immobilitzat material es valoren inicialment pel seu preu d'adquisició o cost
de producció i posteriorment es minora per la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per
deteriorament, si n'hi ha.
L'amortització es calcula mitjançant l'aplicació del mètode lineal en funció dels anys de vida útil
esperada dels elements de l'actiu immobilitzat.
Tot l'immobilitzat intangible registrat en el Balanç de la Fundació està compost per actius de vida útil
definida.
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Els percentatges d'amortització anual aplicats linealment als diferents elements de l'immobilitzat són els
següents:
Immobilitzat material
Construccions
Instal·lacions afegides
Instal·lacions fixes
Mobiliari i altres equips d'oficina
Equips per a processos d'informació
Elements de transport
Mòduls de museografia

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

Immobilitzat intangible
Aplicacions informàtiques

Amortització anual
20%

Els costos d'ampliació o les millores que representen una prolongació de la vida útil dels béns es
capitalitzen com a cost més alt d'aquests.
Les despeses de conservació i manteniment que no en milloren la utilització ni en prolonguen la vida útil
es carreguen al compte de resultats en l'exercici en què ocorren.
L'estructura, les instal·lacions i el mobiliari que utilitza la Fundació per dur a terme les seves activitats es
correspon fonamentalment amb immobles destinats a la realització d'activitats benèfic-socials. Tenint
en compte aquesta naturalesa, la Fundació 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 la què és propietària la Fundació. Els
béns que componen la col·lecció d'art es valoren pel seu preu d'adquisició, en cas d'adquisicions a títol
onerós, i pel seu valor raonable, en cas de donacions d'obres d'art efectuades per tercers.
Els béns que componen la col·lecció d'art tenen la consideració d'actius no amortitzables perquè es
considera que la seva vida útil és indefinida.
Al tancament de cada exercici, o sempre que hi hagi indicis de pèrdua de valor dels actius materials,
l'Entitat calcula la possible existència de pèrdues de valor que redueixin el valor recuperable d'aquests
actius a un import inferior al del seu valor en llibres, calculant el possible deteriorament partint de la
diferència entre el valor comptable i el valor recuperable, entès aquest últim com l'import més alt entre
el valor raonable menys els costos de venda i el valor en ús. A aquest efecte, el valor en ús es determina
per referència al cost de reposició.
Cessions d'ús sense contraprestació
Els lliuraments o les cessions d'un immobilitzat sense contraprestació, a perpetuïtat o per un temps igual
o superior a la vida útil de l'actiu, en compliment de les finalitats no lucratives de l'Entitat, es
comptabilitzen com una despesa al compte de resultats pel valor de l'actiu cedit.
Si la cessió es dona per un període inferior a la vida útil de l'immobilitzat, la despesa es reconeix per un
import equivalent al valor en llibres del dret cedit usant com a contrapartida un compte compensador
de l'immobilitzat. Per al cas d'actius amortitzables, el saldo del compte compensador es reclassifica al
d'amortització acumulada durant el termini de cessió a mesura que es doni la depreciació sistemàtica de
l'actiu.
Permutes
Un element de l'immobilitzat material s'adquireix per permuta quan es rep a canvi del lliurament
d'actius no monetaris o d'una combinació d'aquests amb actius monetaris.
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Quan la permuta té caràcter comercial, l'actiu rebut es valora pel valor raonable de l'actiu lliurat més, si
escau, les contrapartides monetàries lliurades a canvi, llevat que es tingui una evidència més clara del
valor raonable de l'actiu rebut, cas en el qual es valoren per aquest últim valor. Les diferències de
valoració que apareixen en donar de baixa l'element lliurat es reconeixen al compte de resultats.
Quan la permuta no té caràcter comercial, o quan no s'ha pogut obtenir una estimació fiable del valor
raonable dels elements que intervenen en l'operació, l'actiu rebut es valora pel valor comptable de
l'actiu lliurat més, si escau, les contrapartides monetàries lliurades.
En l'exercici 2021 no s'han fet permutes. Les permutes que es van fer durant l'exercici 2020
corresponien a béns d'immobilitzat no generadors de fluxos d'efectiu.
b) Instruments financersb.1) Actius financers
b.1.1) Classificació i valoració
Els actius financers que posseeix la Fundació es classifiquen en les categories següents:
1.
2.
3.

Actius financers a cost amortitzat.
Actius financers a valor raonable amb canvis en el patrimoni net.
Actius financers a cost.

Actius financers a cost amortitzat
S'inclouen en aquesta categoria aquells actius financers, fins i tot els admesos a negociació en un mercat
organitzat, en què l'Entitat manté la inversió amb l'objectiu de percebre els fluxos d'efectiu derivats de
l'execució del contracte, i les condicions contractuals de l'actiu financer que donen lloc, en dates
especificades, a fluxos d'efectiu que són únicament cobraments de principal i interessos sobre l'import
del principal pendent.
S'inclouen en aquesta categoria els crèdits per operacions comercials i els crèdits per operacions no
comercials:
a) Crèdits per operacions comercials: són els actius financers que s'originen en la venda de béns i la
prestació de serveis per operacions de tràfic de l'empresa amb cobrament ajornat, i
b) Crèdits per operacions no comercials: són els actius financers que, no sent instruments de patrimoni
ni derivats, no tenen origen comercial i els cobraments dels quals són d'una quantia determinada o
determinable, que procedeixen d'operacions de préstec o de crèdit concedits per l'empresa.
Valoració inicial
Els actius financers classificats en aquesta categoria es valoraran inicialment pel seu valor raonable, que,
excepte evidència en contrari, serà el preu de la transacció, que equivaldrà al valor raonable de la
contraprestació lliurada, més els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles.
Valoració posterior
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoraran pel seu cost amortitzat. Els interessos
meritats es comptabilitzaran al compte de pèrdues i guanys i s'aplicarà el mètode del tipus d'interès
efectiu. Això no obstant, els crèdits amb venciment no superior a un any que es valorin inicialment pel
seu valor nominal continuaran valorant-se per aquest import, llevat que s'hagin deteriorat.
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Actius financers a valor raonable amb canvis en el patrimoni net
S'inclouen en aquesta categoria aquells actius financers les condicions contractuals dels quals donen
lloc, en dates especificades, a fluxos d'efectiu que són únicament cobraments de principal i interessos
sobre l'import del principal pendent, i no es mantenen per negociar ni procedeix classificar-ho en la
categoria «Actius financers a cost amortitzat».
Valoració inicial
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoraran inicialment pel seu valor raonable, que,
amb caràcter general, és el preu de la transacció; això és, el valor raonable de la contraprestació
lliurada, més els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles, incloent-hi l'import dels
drets preferents de subscripció i semblants que, si escau, s'hagin adquirit.
Valoració posterior
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu valor raonable, sense deduir els
costos de transacció en què es pugui incórrer en l'alienació. Els canvis que es produeixen en el valor
raonable es registren directament en el patrimoni net, fins que l'actiu financer causa baixa del balanç o
es deteriora, moment en què l'import així reconegut s'imputa al compte de pèrdues i guanys.
Actius financers a cost
En qualsevol cas, en aquesta categoria de valoració s'inclouen:
a) Les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades.
Valoració inicial
Les inversions incloses en aquesta categoria es valoraran inicialment al cost, que equival al valor
raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin directament
atribuïbles, que no s'incorporaran al cost de les inversions en empreses del grup.
La Fundació considera empreses del grup les vinculades amb ella per una relació de control. Aquesta
capacitat de control es manifesta quan:
-

Es té poder per dirigir-ne les activitats rellevants, és a dir, les que afecten de manera
significativa el rendiment, per disposició legal, estatutària o acord;

-

Es té capacitat present, és a dir, pràctica, d'exercir els drets per fer servir aquest poder per tal
d'influir en el seu rendiment; i,

-

Per la seva involucració, s'està exposat o es té dret a rendiments variables de l'entitat
participada.

La Fundació considera negocis conjunts aquelles que no són dependents i que, per un acord contractual,
controla juntament amb altres accionistes no vinculats entre si. A 31 de desembre de 2021 i 2020, la
Fundació no participava en cap negoci conjunt.
Les entitats associades són aquelles sobre les quals la Fundació, directament o indirectament, exerceix
una influència significativa i no són entitats dependents o negocis conjunts. La influència significativa es
fa patent, en la majoria dels casos, mitjançant una participació igual al 20% o superior dels drets de vot
de l'entitat participada, encara que, en el cas que sigui inferior, es considera que aquesta influència
s'evidencia si es dona alguna de les circumstàncies indicades en la normativa comptable, com ara (i) els
drets de vot corresponents a altres accionistes, (ii) la representació en els Òrgans de Govern o (iii) la
signatura de pactes i acords entre entitats.
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Valoració posterior
Els instruments de patrimoni inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost, menys, si escau,
l'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament.
b.1.2) Deteriorament d'actius financers
Almenys al tancament de l'exercici, la Fundació revisa la necessitat de fer dotacions per deteriorament
per als actius valorats a cost amortitzat, a valor raonable amb canvis en el patrimoni net i a cost. Caldrà
fer les correccions valoratives necessàries sempre que hi hagi evidència objectiva que el valor d'un actiu
financer s'ha deteriorat com a resultat d'un esdeveniment o més que hagin tingut lloc després del seu
reconeixement inicial i que ocasionin:
-

En el cas d'Actius financers a cost amortitzat i Actius financers a valor raonable amb canvis en el
patrimoni net – Instruments de deute: una reducció o un retard en els fluxos d'efectiu estimats
futurs, que poden venir motivats per la insolvència del deutor.

-

En el cas d'Actius financers a valor raonable amb canvis en el patrimoni net – Instruments de
patrimoni: la falta de recuperabilitat del valor en llibres de l'actiu, evidenciada, per exemple, per un
descens prolongat o significatiu en el seu valor raonable. Hi ha la presumpció, i s'admet prova en
contra, que hi ha deteriorament si s'ha produït una caiguda de més del 40% del valor de cotització
de l'actiu o si s'ha produït un descens d'aquest de manera prolongada durant un període d'un any i
mig sense que es recuperi el valor.

-

En el cas d'Actius financers a cost – Participacions en empreses del grup i associades, com a mínim
al tancament de l'exercici, i sempre que hi hagi indicis que el valor en llibres podria no ser
recuperable, la Societat efectua els tests de deteriorament corresponents per quantificar-ne la
possible correcció valorativa. Aquesta correcció valorativa es calcula com la diferència entre el
valor en llibres i l'import recuperable, entenent-se aquest com l'import més gran entre el seu valor
raonable en aquell moment, menys els costos de venda, i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs
derivats de la inversió. Excepte millor evidència del valor recuperable, es pren en consideració el
patrimoni net de l'entitat participada, corregit per les plusvàlues tàcites existents en la data de la
valoració.

Les correccions de valor per deteriorament, i també la seva reversió quan l'import d'aquesta pèrdua
disminueixi per causes relacionades amb un esdeveniment posterior, es reconeixeran com una despesa
o un ingrés, respectivament, al compte de pèrdues i guanys. No obstant això, en cas que s'incrementi el
valor raonable corresponent a un instrument de patrimoni propi, la correcció valorativa reconeguda en
exercicis anteriors no revertirà amb abonament al compte de pèrdues i guanys i es registrarà
l'increment de valor raonable directament contra l'epígraf «Ajustos per Valoració» del Patrimoni Net.
La reversió d'un deteriorament tindrà com a límit el valor en llibres de l'actiu que estaria reconegut en la
data de reversió si no s'hagués registrat el deteriorament de valor.
b.1.3) Baixa d'actius financers
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.
Per contra, la Fundació no donaria de baixa els actius financers, i reconeixeria un passiu financer per un
import igual a la contraprestació rebuda, en el cas que es produïssin cessions d'actius financers en les
quals es retinguessin substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva propietat.
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b.2) Passius financers
Classificació i valoració
Els passius financers que té la Fundació es classifiquen en la categoria de Passius financers a cost
amortitzat.
Amb caràcter general, en aquesta categoria s'inclouen els dèbits per operacions comercials i els dèbits
per operacions no comercials:
a) Dèbits per operacions comercials: són els passius financers que s'originen en la compra de béns i
serveis per operacions de trànsit de l'empresa amb pagament ajornat, i
b) Dèbits per operacions no comercials: són els passius financers que, no sent instruments derivats, no
tenen origen comercial, sinó que procedeixen d'operacions de préstec o de crèdit rebuts per l'empresa.
Valoració inicial
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel seu valor raonable, que és
el preu de la transacció que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustada pels costos
de transacció que els siguin directament atribuïbles.
Valoració posterior
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos
meritats es comptabilitzen al compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu.
La Fundació dona de baixa els passius financers quan s'extingeixen les obligacions que els han generat.
També dona de baixa els passius financers propis que adquireix, encara que sigui amb la intenció de
recol·locar-los en el futur.
b.3) Valor raonable dels instruments financers
A l'efecte d'informació financera, els mesuraments del valor raonable dels instruments financers que la
Fundació posseeix es classifiquen en el Nivell 1 o 3 depenent del grau en què els inputs aplicats són
observables i la importància d'aquests per al mesurament del valor raonable en la seva totalitat, tal com
es descriu a continuació:
-

Nivell 1: estimacions que utilitzen preus cotitzats sense ajustar en mercats actius per a actius o
passius idèntics, als quals pugui accedir l'empresa en la data de valoració.
Nivell 3: estimacions en què alguna variable significativa no està basada en dades de mercat
observables.

b.4) Crèdits i dèbits per l'activitat pròpia
Classificació i valoració
1. Crèdits per l'activitat pròpia: són els drets de cobrament que s'originen en l'exercici de l'activitat
pròpia davant els beneficiaris, usuaris, patrocinadors i afiliats.
2. Dèbits per l'activitat pròpia: són les obligacions que s'originen per la concessió d'ajudes i altres
assignacions als beneficiaris de l'Entitat i als proveïdors per la prestació de serveis en compliment
dels fins propis.
Valoració inicial i posterior dels crèdits
Les quotes, els donatius i altres ajudes similars, procedents de patrocinadors, afiliats o altres deutors,
amb venciment a curt termini, originen un dret de cobrament que es comptabilitza pel seu valor
nominal. Si el venciment supera el termini esmentat, es reconeix pel seu valor actual. La diferència entre
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el valor actual i el nominal del crèdit es registra com un ingrés financer al 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 al 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.
c)

Efectiu i altres actius líquids equivalents

La Fundació registra en aquest epígraf l'efectiu en caixa i comptes bancaris, els dipòsits a curt termini i
altres inversions de gran liquiditat, el venciment de les quals es produirà en un termini màxim de tres
mesos des de la data de contractació.
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, i també 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, i també les bases imposables negatives pendents de
compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren
aplicant a la diferència temporània o crèdit que correspongui el tipus de gravamen al qual s'espera
recuperar-los o liquidar-los.
Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies imposables, llevat de
les derivades del reconeixement inicial de fons de comerç o d'altres actius i passius en una operació que
no afecta ni el resultat fiscal ni el resultat comptable i no és una combinació de negocis.
Per part seva, els actius per impostos diferits només es reconeixen en la mesura que es consideri
probable que l'Entitat, o el grup fiscal al qual pertany l'Entitat, tindrà guanys fiscals futurs contra els
quals poder fer-los efectius.
Els actius i passius per impostos diferits, originats per operacions amb càrrecs o abonaments directes en
comptes de patrimoni, es comptabilitzen també amb contrapartida en el patrimoni net.
En cada tancament comptable es reconsideren els actius per impostos diferits registrats, i s'hi efectuen
les correccions oportunes en la mesura que hi hagi dubtes sobre la seva recuperació futura. Així mateix,
en cada tancament s'avaluen els actius per impostos diferits no registrats en balanç i aquests són
objecte de reconeixement en la mesura que passi a ser probable la seva recuperació amb beneficis
fiscals futurs.

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

18

e)

Ingressos i despeses

Els ingressos i les despeses s'imputen depenent del criteri de meritació, és a dir, quan es produeix la
transferència de control de béns o 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'ha transferit al
comprador el control sobre els béns o serveis compromesos; és a dir, en transferir la capacitat per
decidir plenament sobre l'ús de l'actiu i obtenir-ne els beneficis.
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 al
compte de resultats.
Despeses i ingressos propis de les entitats no lucratives
1. Despeses.
1.1 Criteri general de reconeixement.
Les despeses efectuades per l'entitat es comptabilitzen al compte de resultats de l'exercici en què
s'incorrin, al marge de la data en què hi hagi el corrent financer. En particular, les ajudes que ha atorgat
en ferm l'entitat es reconeixen en el moment en què se n'aprova la concessió i es formalitza el
compromís amb la persona o l'entitat beneficiària.
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 al
compte de resultats.
1.3 Despeses de caràcter plurianual.
Les ajudes atorgades en ferm per l'entitat, com ara els convenis de col·laboració i altres despeses
compromesos de caràcter plurianual, es comptabilitzen al compte de resultats de l'exercici en què se
n'aprova la concessió i es formalitza el compromís amb el beneficiari, amb abonament a 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 allò que disposa l'apartat 1.1, els desemborsaments relacionats amb l'organització
d'esdeveniments futurs (exposicions, congressos, conferències, etcètera) es reconeixen al compte de
resultats de la Fundació com una despesa en la data en què s'incorrin, llevat que estiguin relacionats
amb l'adquisició de béns de l'immobilitzat, drets per organitzar l'esdeveniment esmentat o qualsevol
altre concepte que compleixi la definició d'actiu.
2. Ingressos.
2.1 Els ingressos per lliuraments de béns o prestació de serveis es valoren per l'import acordat.
2.2 Els ingressos procedents de promocions per a captació de recursos, de patrocinadors i de
col·laboracions es reconeixen quan les campanyes i els actes tenen lloc.
2.3 En qualsevol cas, l'Entitat registra les periodificacions necessàries.
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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 se n'informa 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 prejubilacionsEl Conveni Col·lectiu de la Fundació Bancària ”la Caixa” disposa que els empleats en actiu puguin gaudir
d'un pla de pensions col·lectiu al qual només fa aportacions l'Entitat.
Les aportacions que ha fet la Fundació es registren a l'epígraf «Despeses de personal – Càrregues
socials» del compte de resultats de l'exercici corresponent (vegeu Nota 13.3).
En data 26 de gener de 2021, es va subscriure el tercer Conveni Col·lectiu de la Fundació Bancària ”la
Caixa”, amb data d'entrada en vigor l'1 de gener de 2021 i amb vigència fins al 31 de desembre de 2023.
En aquest conveni es va aprovar que l'aportació al pla de pensions col·lectiu per part de l'Entitat fos del
9,25% del salari pensionable per al 2021 i del 9,50% per al 2022 i 2023, durant els mesos 25 a 120 de
relació laboral (ambdós inclosos). A partir del mes 121 de relació laboral, l'aportació és del 8,25% per al
2021 i del 8,50% per al 2022 i 2023 i els treballadors no hi fan aportacions.
Addicionalment, la Fundació 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 (vegeu Nota 13.3).
Durant l'exercici 2021, Fundació Bancària ”la Caixa” ha dut a terme un pla de prejubilacions per als
treballadors que tenen 58 anys o més. El pla es basa en acords voluntaris individuals a partir dels quals
la Fundació pagarà al treballador el 85% del salari fix, a més de fer les aportacions definides al pla de
pensions col·lectiu. Els pagaments seran mensuals, des de maig 2021 fins al novembre de 2027,
instrumentalitzats mitjançant la contractació d'una pòlissa d'assegurances a través de VidaCaixa, pagada
íntegrament durant l'exercici 2021.
Els costos dels compromisos per sous i salaris, cotitzacions a la Seguretat Social, aportacions definides
en plans de pensions, principalment, fins a l'edat de jubilació acordada amb els 24 treballadors adherits,
estan registrats a l'epígraf de «Despeses de personal» del Compte de Resultats adjunt per un import de
8.266 milers d'euros.
Així mateix, el 14 de maig de 2013, l'antiga Fundació ”la Caixa” va subscriure un acord laboral pel qual
continuava el programa de prejubilacions i jubilacions anticipades per al personal iniciat l'any 2005.
Aquest nou acord preveia el pagament d'entre el 80% i el 90% del salari i aportacions definides al pla de
pensions col·lectiu de treballadors de més de 58 anys.
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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 treballadors
adherits al programa estaven proveïts, a l'inici de l'exercici 2020, en un fons específic registrat en el
passiu del Balanç adjunt, i es van pagar totalment durant l'exercici 2020 (vegeu Nota 9).
h) Indemnitzacions per acomiadamentD'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
específica 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 al 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 2021 i 2020 s'han formalitzat
mitjançant un acord individualitzat de concessió, 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 2021, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha rebut donacions amb assignació a finalitats
específiques per un import de 1.607 milers d'euros (2.076 milers d'euros el 2020). Aquestes donacions
estan registrades a l'epígraf «Ingressos de l'activitat pròpia» del Compte de Resultats adjunt.
A més, durant l'exercici 2021, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha rebut diverses subvencions,
considerades al tancament de l'exercici com a reintegrables, que estan comptabilitzades 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 29.741 milers d'euros (9.971 milers d'euros el 2020) (vegeu
Nota 6.5).
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 2021 i 2020 són els següents:
(Milers d'euros)
Saldo a 31
de desembre
de 2020

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

Saldo a 31
Traspassos de desembre
de l'exercici
de 2021

Cost
Aplicacions informàtiques

22.511

2.331

-

-

24.842

Total cost

22.511

2.331

-

-

24.842

Amortització acumulada
Aplicacions informàtiques

(13.829)

(3.129)

-

-

(16.958)

Total amortització acumulada

(13.829)

(3.129)

-

-

(16.958)

8.682

(798)

-

-

7.884

TOTAL NET

(Milers d'euros)
Saldo a 31
de desembre
de 2019

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

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

Cost
Aplicacions informàtiques

20.462

2.049

-

-

22.511

Total cost

20.462

2.049

-

-

22.511

Amortització acumulada
Aplicacions informàtiques

(10.405)

(3.424)

-

-

(13.829)

Total amortització acumulada

(10.405)

(3.424)

-

-

(13.829)

10.057

(1.375)

-

-

8.682

TOTAL NET

Les addicions que hi ha hagut durant els exercicis 2021 i 2020 a l'immobilitzat intangible corresponen
sobretot 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

de 2020

de l'exercici

de l'exercici

de l'exercici

de 2021

Terrenys

46.056

46

-

-

46.102

Construccions

260.165

56

-

-

260.221

Instal·lacions

148.132

3.382

-

4.411

155.925

Mobiliari i equips d'oficina

27.874

321

-

563

28.758

Elements de transport

1.991

-

-

-

1.991

Equips per a processos d'informació

32.641

536

(3.366)

1.211

31.022

Un altre immobilitzat

108.705

1.073

-

7

109.785

Obres en curs

15.249

17.205

-

(6.192)

26.262

Total cost

640.813

22.619

(3.366)

-

660.066

Construccions

(82.749)

(5.080)

-

(12)

(87.841)

Instal·lacions

(109.029)

(7.812)

-

-

(116.841)

Mobiliari i equips d'oficina

(24.441)

(714)

-

-

(25.155)

Elements de transport

(1.990)

-

-

-

(1.990)

Equips per a processos d'informació

(29.251)

(1.249)

3.366

-

(27.134)

Un altre immobilitzat

(12.156)

(906)

-

-

(13.062)

Total amortització acumulada

(259.616)

(15.761)

3.366

(12)

(272.023)

(115)

-

-

12

(103)

Deteriorament de valor

(2.318)

-

-

-

(2.318)

TOTAL NET

378.764

6.858

-

-

385.622

Saldo a 31

Cost

Amortització acumulada

Cessions d'ús sense contraprestació

(Milers d'euros)
Immobilitzat material
Saldo a 31

Entrades

de desembre

o dotacions

Baixes

Traspassos

de desembre

Saldo a 31

de 2019

de l'exercici

de l'exercici

de l'exercici

de 2020

Terrenys

46.055

216

(215)

-

46.056

Construccions

260.366

106

(307)

-

260.165

Instal·lacions

143.531

2.680

(489)

2.410

148.132

Mobiliari i equips d'oficina

27.474

415

(170)

155

27.874

Elements de transport

1.991

-

-

-

1.991

Equips per a processos d'informació

31.511

796

(15)

349

32.641

Un altre immobilitzat

107.740

541

-

424

108.705

5.584

13.003

-

(3.338)

15.249

624.252

17.757

(1.196)

-

640.813

Construccions

(77.840)

(5.096)

187

-

(82.749)

Instal·lacions

(102.232)

(7.259)

462

-

(109.029)

Mobiliari i equips d'oficina

(23.918)

(692)

169

-

(24.441)

Elements de transport

(1.990)

-

-

-

(1.990)

Equips per a processos d'informació

(28.249)

(1.017)

15

-

(29.251)

Un altre immobilitzat

(11.073)

(1.083)

-

-

(12.156)

Total amortització acumulada

(245.302)

(15.147)

833

-

(259.616)

-

(115)

-

-

(115)

Deteriorament de valor

(2.004)

(314)

-

-

(2.318)

TOTAL NET

376.946

2.181

(363)

-

378.764

Cost

Obres en curs
Total cost
Amortització acumulada

Cessions d'ús sense contraprestació
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Les principals addicions que hi ha hagut durant l'exercici 2021 a l'immobilitzat material corresponen a
les inversions de millora efectuades en diversos immobles en què l'entitat desenvolupa les seves
activitats, com ara reformes a Centres de Gent Gran, al centre Cap Roig a Girona, al CaixaForum
Barcelona i al CaixaForum Madrid. Al CosmoCaixa de Barcelona s'ha adaptat un nou espai permanent,
«Micrarium» i se n'han reformat diverses sales com ara el «Bosc Inundat» o el «Planetari». Així mateix,
s'han adquirit noves obres d'art i l'esquelet fossilitzat d'un mamut llanut per a la Col·lecció de la
Fundació, registrades a l'epígraf «Un altre immobilitzat».
Les addicions a l'immobilitzat en curs corresponen sobretot a la continuació del projecte de la
construcció del nou CaixaForum València, que s'inaugurarà el 2022, per un import d'11.379 milers
d'euros; a les obres a l'auditori del Centre Cap Roig a Girona; i al desenvolupament del projecte
urbanístic per a la construcció del nou Institut ”la Caixa” en Recerca i Salut.
Les addicions principals que hi ha hagut durant l'exercici 2020 a l'immobilitzat material corresponen a
les inversions de millora i manteniment efectuades a diversos immobles en què l'entitat desenvolupa les
seves activitats, com ara reformes a Centres de Gent Gran, a l'auditori de CaixaForum Palma i al
CaixaForum Macaya. També es va adaptar un nou espai permanent a CaixaForum Barcelona per
albergar el projecte de caràcter musical «Symphony» i es van adquirir noves obres d'art per a la
Col·lecció de la Fundació.
Durant l'exercici 2021, les baixes en l'immobilitzat material corresponen a equipaments informàtics
totalment amortitzats que ja han fet el seu ús.
L'apartat «Deteriorament de valor» correspon a les correccions en el valor raonable de les obres d'art de
la col·lecció de la Fundació. No s'han produït deterioraments addicionals durant l'exercici 2021.
Els traspassos dels exercicis 2021 i 2020 corresponen, principalment, a la classificació als elements
d'immobilitzat material corresponents de les inversions realitzades i posades en funcionament per a la
construcció, reforma i rehabilitació dels diversos centres d'activitat de la Fundació, com ara diversos
Centres de Gent Gran o l'ampliació de l'Espai Caixa Girona.
La Fundació ha cedit sense contraprestació a altres entitats drets d'ús d'immobles de propietat seva,
sobretot per dur-hi a terme activitats de caràcter social. La totalitat dels terminis de cessió són inferiors
a la vida útil dels actius.
Per als immobles cedits per un termini d'un any, prorrogable per períodes iguals, la Fundació ha
reclassificat la despesa registrada inicialment com a «Amortització de l'immobilitzat», per un import de
771 milers d'euros en l'exercici 2021 (779 milers d'euros en l'exercici 2020), com a «Despesa per ajudes
no monetàries» al compte de resultats (vegeu Nota 13.1). Per als immobles cedits per un termini
superior a un any, el 2020 es va registrar al compte compensador «Cessions d'ús sense
contraprestació», un import de 115 milers d'euros, equivalent a les amortitzacions que hauria
correspost practicar durant el termini de cessió del bé.
L'apartat «Un altre immobilitzat» inclou, sobretot, la col·lecció d'obres d'art propietat de la Fundació
Bancària ”la Caixa” per un valor net comptable de 95.942 milers d'euros a 31 de desembre de 2021
(94.928 milers d'euros a 31 de desembre de 2020).
A 31 de desembre de 2021, l'apartat «Construccions» de l'immobilitzat material inclou un valor net
comptable de 36.285 milers d'euros (37.366 milers d'euros a 31 de desembre de 2020), que correspon a
Béns de Patrimoni Històric per complir les condicions que requereixen les lleis 16/1985, de 25 de juny,
del Patrimoni Històric Espanyol i 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Aquests
immobles s'amortitzen a partir dels percentatges descrits en la Nota 4a), perquè les seves vides útils es
consideren definides a partir del seu ús i gaudi.
Tal com indiquen els quadres anteriors, durant l'exercici 2021 s'ha registrat al Compte de Resultats un
import de 18.119 milers d'euros com a despesa de l'amortització de l'immobilitzat intangible i
immobilitzat material (17.792 milers d'euros durant l'exercici 2020).
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A 31 de desembre de 2021, l'Entitat manté uns actius materials i intangibles per un import brut de
143.896 milers d'euros i 8.580 milers d'euros, respectivament, que estan totalment amortitzats i en ús
(140.512 milers d'euros i 5.396 milers d'euros, respectivament, a 31 de desembre de 2020).
La política de la Fundació Bancària ”la Caixa” és formalitzar pòlisses d'assegurances per cobrir els
possibles riscos als quals estan subjectes els diversos elements de l'immobilitzat material. Al tancament
dels exercicis 2021 i 2020, no hi havia cap dèficit de cobertura relacionat amb aquests riscos.
(6)

INSTRUMENTS FINANCERS

El detall dels actius financers per categoria a 31 de desembre de 2021 i 2020 és el que es mostra a
continuació:
(Milers d'euros )
31/12/2021
Instruments de
patrimoni
(Nota 6.1)
Actius financers valorats a valor raonable
amb canvis en el patrimoni net

Deutors i
crèdits
(Nota 6.2)

Altres actius
financers
(Nota 6.3)

Clients amb parts
vinculades (Nota
12.2) i altres

Altres crèdits
amb les AAPP
(Nota 6.4)

251

-

-

-

-

Actius financers a cort amortitzat

-

1.267

585

-

26.924

Actius financers a cos t
Total actius financers a llarg termini

10.467.356
10.467.607

1.267

585

-

26.924

449

-

-

-

-

-

433

151.003

4.546

5.737

449

433

151.003

4.546

5.737

10.468.056

1.700

151.588

4.546

32.661

Actius financers valorats a valor raonable
amb canvis en el patrimoni net
Actius financers a cort amortitzat
Actius financers a cos t
Total actius financers a curt termini
Total a 31/12/2021

(Milers d'euros )
31/12/2020 (*)
Instruments de
patrimoni
(Nota 6.1)

Deutors i
crèdits
(Nota 6.2)

Altres actius
financers
(Nota 6.3)

251

-

-

-

-

Actius financers a cos t amortitzat

-

1.697

420

-

39.405

Actius financers a cos t
Total actius financers a llarg termini

10.467.353
10.467.604

1.697

420

-

39.405

412

-

-

-

-

-

727

161.939

157

785

412

727

161.939

157

785

10.468.016

2.424

162.359

157

40.190

Actius financers valorats a valor raonable
amb canvis en el patrimoni net

Actius financers valorats a valor raonable
amb canvis en el patrimoni net
Actius financers a cos t amortitzat
Actius financers a cos t
Total actius financers a curt termini
Total a 31/12/2020

Clients amb parts
vinculades (Nota
12.2) i altres

Altres crèdits
amb les AAPP
(Nota 6.4)

(*) En la Nota 2.g) es detallen els canvis efectuats per primera aplicació del Reial Decret 1/2021 respecte de la informació que es
va incloure als comptes anuals de l'exercici 2020 formulats i que afecta la classificació de les inversions financeres de l'Entitat.
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El detall dels passius financers per categoria a 31 de desembre de 2021 i 2020 és el que es mostra a
continuació:
(Milers d'euros)

31/12/2021
Altres passius financers
(Nota 6.5)

Deutes amb entitats del grup i
associades (Nota 6.6)

Passius financers a cost amortitzat

57.641

-

Total passius financers a llarg termini
Passius financers a cost amortitzat

57.641
5.967

-

Total passius financers a curt termini

5.967

-

Total a 31/12/2021

63.608

-

(Milers d'euros)

31/12/2020
Altres passius financers
(Nota 6.5)

Deutes amb entitats del grup i
associades (Nota 6.6)

Passius financers a cost amortitzat

60.959

-

Total passius financers a llarg termini
Passius financers a cost amortitzat

60.959
11.479

6.012

Total passius financers a curt termini

11.479

6.012

Total a 31/12/2020

72.438

6.012

6.1)

Instruments de patrimoni-

Actius financers valorats a valor raonable amb canvis en el patrimoni net
A 31 de desembre de 2021 i 2020, el saldo registrat en aquest apartat a llarg termini inclou la
participació representativa del 2,25% del capital social de la societat Corporació Empresarial de
Extremadura, S.A. per un import de 251 milers d'euros, que correspon al 25% desemborsat 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 2021 i 2020, per uns imports de
449 i 412 milers d'euros, respectivament, correspon a accions i fons d'inversió dels quals la Fundació és
titular.
Actius financers a cost
La informació més significativa relacionada amb les «Inversions en entitats del grup i associades a llarg
termini» al tancament de l'exercici 2021 i 2020 és la següent:
Grup Criteria Caixa, S.A.U.
(Milers d'euros)

Cost net
de la
participació
directa

Exercici

%
Participació

Capital
Social

Reserves

Dividends
a compte

Resultat
atribuït al Grup

Ajustos
per
valoració

2021

100,00

1.834.166

15.777.626

-

1.696.770

(362.089)

10.467.353

2020

100,00

1.834.166

16.992.081

-

313.844

(674.087)

10.467.353

0

Criteria Caixa, S.A.U., amb domicili social a Palma, a la plaça Weyler, número 3, és una societat
instrumental patrimonialista que gestiona totes les participacions accionarials del Grup Fundació
Bancària ”la Caixa”. Les accions de Criteria Caixa, S.A.U. no cotitzen a borsa.
A 31 de desembre de 2021, el Net Asset Value (NAV) del Grup Criteria puja a 18.092 milions d'euros
(14.257 milions d'euros a 31 de desembre de 2020).
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Durant l'exercici 2021, Criteria ha distribuït dividends a Fundació Bancària ”la Caixa” per un import de
360.000 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) (390.000 milers d'euros el 2020).
No s'han produït moviments significatius a l'epígraf d'«Inversions en entitats del grup i associades a llarg
termini – Instruments de patrimoni» durant els exercicis 2021 i 2020.
6.2)

Deutors i crèdits a entitats-

Actius financers a cost amortitzat
En l'exercici 2015, la Fundació Bancària ”la Caixa” va vendre el Centre Cultural de Vic per un import de
1.080 milers d'euros. Els crèdits pendents de cobrament que va generar aquesta operació s'amortitzen
mitjançant cobraments anuals de 108 milers d'euros fins a la data de venciment, l'any 2023. Aquest
crèdit no merita cap mena d'interès.
Al tancament de l'exercici 2021, hi ha registrat en aquest epígraf a llarg i curt termini un import de 108
milers d'euros, respectivament (216 i 108 milers d'euros, respectivament, al tancament de l'exercici
2020), corresponent al saldo pendent de cobrament de l'operació descrita en el paràgraf anterior.
A més, aquest epígraf inclou les subvencions concedides per una entitat privada a la Fundació Bancària
”la Caixa” durant els exercicis 2019 i 2020, considerades com a reintegrables al tancament de l'exercici
2021 segons el criteri definit en l'apartat 4i), per un import total de 2.768 milers de dòlars, (2.489 milers
d'euros al tancament de l'exercici 2020), per dur a terme el projecte «Training for Digital Future».
De les subvencions privades descrites anteriorment, al tancament de l'exercici 2021, en queda pendent
de cobrament un import total de 1.159 milers d'euros, que està registrat a l'epígraf «Inversions
financeres a llarg termini – Crèdits a entitats», i no hi ha cap import registrat a curt termini al tancament
de l'exercici 2021.
Al tancament de l'exercici 2020 quedava pendent de cobrament un import total de 1.915 milers d'euros,
que estava registrat per un import de 1.481 milers d'euros a l'epígraf «Inversions financeres a llarg
termini – Crèdits a entitats», i per un import de 434 milers d'euros, registrat a l'epígraf de «Deutors
comercials i altres comptes per cobrar – Deutors diversos».
Així mateix, aquestes subvencions estan registrades a l'epígraf de «Deutes a llarg termini – Altres passius
financers» i «Deutes a curt termini – Altres passius financers» del Balanç adjunt pels imports
corresponents (vegeu Nota 6.5).
6.3)

Altres actius financers-

Actius financers a cost amortitzat
Aquest epígraf inclou diverses fiances constituïdes a llarg i curt termini per la Fundació Bancària ”la
Caixa”.
Així mateix, el saldo d'aquest epígraf a curt termini a 31 de desembre de 2021 també inclou la posició
derivada de la liquidació definitiva de l'Impost sobre Societats de l'exercici 2020 per un import de
150.537 milers d'euros mantinguda amb la capçalera del grup fiscal, CaixaBank, que ha estat liquidada el
mes de gener de 2022 (vegeu Notes 11 i 12.2).
A 31 de desembre de 2020, el saldo a curt termini, per un import de 161.865 milers d'euros, corresponia
a la posició derivada de la liquidació definitiva de l'Impost sobre Societats de l'exercici 2019.
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6.4)

Altres crèdits amb les Administracions Públiques-

Actius financers a cost amortitzat
Aquest epígraf inclou sobretot subvencions concedides a la Fundació per part d'organismes públics i
pendents de cobrament, per un import total de 32.558 milers d'euros al tancament de l'exercici 2021,
que estan registrades a llarg termini, per un import de 26.924 milers d'euros, a l'epígraf «Inversions
financeres a llarg termini – Altres crèdits amb les Administracions Públiques», i a curt termini, per un
import de 5.634 milers d'euros, registrades a l'epígraf «Deutors comercials i altres comptes per cobrar –
Altres crèdits amb les Administracions Públiques» (39.405 i 682 milers d'euros, respectivament, al
tancament de l'exercici 2020).
Així mateix, aquestes subvencions estan registrades a l'epígraf de «Deutes a llarg termini – Altres passius
financers» i «Deutes a curt termini – Altres passius financers» del Balanç adjunt pels imports
corresponents (vegeu Nota 6.5).
6.5)

Altres passius financers-

Passius financers a cost amortitzat
A 31 de desembre de 2021 i 2020, els altres passius financers a llarg i curt termini són els següents:
(Milers d'euros)
31/12/2021
Llarg Termini Curt Termini
4.361

Deutes transformables en subvencions, donacions i llegats
Altres deutes

53.280

Total

57.641

-

5.967
5.967

31/12/2020
Llarg Termini Curt Termini
10.197

11.479

50.762

-

60.959

11.479

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 2021 i 2020 són els següents:
(Milers d'euros)

Subvenciones reintegrables
Saldo a 31
de desembre
de 2020

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 2021

Públic - Internacional

9.015

238

(512)

(5.015)

-

3.726

Privat

1.182

-

-

(547)

-

635

Deutes a ll/t transformables en
subvencions

10.197

238

(512)

(5.562)

-

4.361

Públic - Internacional

10.669

19.036

(369)

5.015

(29.146)

5.205

810

-

-

547

(595)

762

11.479

19.036

(369)

5.562

(29.741)

5.967

Ens

Privat
Deutes a c/t transformables en
subvencions
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(Milers d'euros)

Subvencions reintegrables
Saldo a 31
de desembre
de 2019

Altes de
l'exercici

Baixes de
l'exercici

Traspassos entre
llarg i curt
termini

Imputació a
compte de
resultats

Saldo a 31
de desembre
de 2020

Públic - Internacional
Privat

19.938
1.864

230
50

(5)
-

(11.148)
(732)

-

9.015
1.182

Deutes a ll/t transformables
en subvencions

21.802

280

(5)

(11.880)

-

10.197

Públic - Internacional
Privat

6.420
267

2.629
254

-

11.148
732

(9.528)
(443)

10.669
810

Deutes a c/t transformables
en subvencions

6.687

2.883

-

11.880

(9.971)

11.479

Ens

Les altes de l'exercici corresponen a les subvencions concedides a la Fundació durant l'exercici 2021, per
un import total de 19.274 milers d'euros. Principalment, han estat els projectes següents:
•

POOJ: Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POOJ), 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 va ser
concedida pel Fons Social Europeu per dur a terme la tercera convocatòria, per un import
d'11.787 milers d'euros.

•

Atarazanas: es tracta d'una subvenció de la Conselleria de Cultura i Patrimoni Històric de la
Junta d'Andalusia per finançar l'execució del projecte bàsic i d'execució de conservació i
adequació per al nou Centre Cultural Atarazanas, a les Reials Atarazanas de Sevilla, per un
import de 7.132 milers d'euros.

Les principals subvencions concedides a la Fundació durant l'exercici 2020 van ser:
•

POOJ: Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POOJ), 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 va ser
concedida pel Fons Social Europeu per dur a terme la tercera convocatòria, per un import de
2.136 milers d'euros.

•

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

•

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

Durant els exercicis 2021 i 2020, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha registrat uns imports de 29.741 i
9.971 milers d'euros, respectivament, com a ingressos de l'exercici al compte «Subvencions imputades a
l'excedent de l'exercici» del Compte de Resultats adjunt, que es corresponen amb les despeses
meritades durant l'exercici per desenvolupar els projectes les despeses dels quals són subvencionables.
-

Altres deutes

Aquest apartat a llarg termini inclou sobretot un import de 51.591 i 48.816 milers d'euros, a 31 de
desembre de 2021 i 2020, 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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6.6)

Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini-

Passius financers a cost amortitzat
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 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

20.000

2021 (Nota 12.2)
Total

6.000
100.000

Els interessos del crèdit meritats durant l'exercici 2021 han pujat a 48 milers d'euros (167 milers d'euros
el 2020) i s'han registrat a l'epígraf «Despeses financeres» del Compte de Resultats adjunt (vegeu Nota
12.1).
Al tancament de l'exercici 2020, l'apartat «Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini»
corresponia a l'import per amortitzar a curt termini del préstec mantingut amb Criteria esmentat
anteriorment, juntament amb els interessos pendents de pagament, per uns imports de 6.000 i 12
milers d'euros, respectivament.
6.7)
Informació sobre la naturalesa i el nivell de risc procedent d'instruments
financersLa Fundació Bancària ”la Caixa” finança la seva activitat bàsicament dels dividends que rep de la seva
filial Criteria Caixa, S.A.U. i de la recuperació de l'Impost sobre Societats.
L'impost sobre Societats per recuperar corresponent a l'exercici 2020, registrat a l'epígraf «Inversions en
entitats del grup i associades a curt termini» del Balanç adjunt, s'ha liquidat el mes de gener de 2022
(vegeu Nota 11).
Així mateix, el Grup de consolidació fiscal efectua una anàlisi del valor recuperable dels actius per
impostos diferits registrats a l'epígraf «Actius per impost diferit» del Balanç adjunt. Per fer-ho, ha
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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 2021 i de 2020, els resultats del model i els exercicis de back testing efectuats
suporten la recuperabilitat dels actius fiscals diferits en els terminis legals.
La resta de partides que l'Entitat té registrades per cobrar de tercers són poc significatives i no
representen un risc de crèdit que pugui afectar la solvència de la Fundació.
El risc de mercat al qual s'exposa la Fundació Bancària ”la Caixa” es concentra a través de la participació
del 100% que ostenta sobre la seva participada Criteria Caixa, S.A.U. (vegeu Nota 6.1).
6.8)

Valor raonable dels instruments financers-

Actius financers
A continuació, es presenta el valor raonable dels actius financers classificats com a corrents i no corrents
en el balanç adjunt, i també el seu valor en llibres, a 31 de desembre de 2021 i 2020:
(Milers d'euros)

31/12/2021

31/12/2020

Valor en llibres Valor raonable Valor en llibres Valor raonable
Actius financers a valor raonable
amb canvis en el patrimoni net
Actius financers a cost amortitzat
Actius financers a cost (*)

700
190.495
10.467.356

700
190.495
20.113.240

663
205.130
10.467.353

663
205.130
19.442.825

Total

10.658.551

20.304.435

10.673.146

19.648.618

(*) Calculat com el Valor Teòric Comptable (VTC) de la participació a 31 de desembre de 2021.

El desglossament dels actius financers mantinguts per la Fundació a 31 de desembre de 2021 i 2020 a
valor raonable, depenent del mètode de càlcul, és el següent:
(Milers d'euros)

Actius financers a valor raonable amb canvis
en el patrimoni net
Actius financers a cost amortitzat
Actius financers a cost
Total

31/12/2021

31/12/2020

Nivell 1

Nivell 3

Nivell 1

Nivell 3

449

251

412

251

-

190.495
20.113.240

-

205.130
19.442.825

449

20.303.986

412

19.648.206

El procés de determinació del valor raonable que ha establert la Fundació assegura que els instruments
es valoren adequadament (vegeu Nota 4.b).
No s'han produït transferències o reclassificacions entre nivells durant els exercicis 2021 i 2020.
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Passius financers
A continuació, es presenta el valor raonable dels passius financers classificats com a corrents i no
corrents en el balanç adjunt, i també el seu valor en llibres, a 31 de desembre de 2021 i 2020:
(Milers d'euros)

31/12/2021

31/12/2020

Valor en llibres Valor raonable Valor en llibres

Valor raonable

Passius financers a cost amortitzat

63.608

63.608

78.450

78.450

Total

63.608

63.608

78.450

78.450

El desglossament dels passius financers mantinguts per la Fundació a 31 de desembre de 2021 i 2021,
depenent del mètode de càlcul, és el següent:
(Milers d'euros)
31/12/2021

31/12/2020

Nivell 3

Nivell 3

Passius financers a cost amortitzat

63.608

78.450

Total

63.608

78.450

El procés de determinació del valor raonable que ha establert la Fundació assegura que els instruments
es valoren adequadament (vegeu Nota 4.b).
No s'han produït transferències o reclassificacions entre nivells durant els exercicis 2021 i 2020.
(7)

EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

A 31 de desembre de 2021 i 2020, els saldos d'aquest epígraf del Balanç adjunt, per uns imports de
96.070 i 67.721 milers d'euros, respectivament, corresponen a saldos de comptes corrents,
principalment, mantinguts a CaixaBank.
Durant els exercicis 2021 i 2020, l'import dels rendiments obtinguts pels saldos mantinguts als comptes
corrents en divises ha estat de 23 i 18 milers d'euros, respectivament, i està registrat a l'epígraf
corresponent del Compte de Resultats adjunt.
(8)

FONS PROPIS

El moviment que hi ha hagut en els exercicis 2021 i 2020 en els Fons Propis ha estat el següent:
Saldo a
31/12/2020

Distribució del
resultat

Resultat de
l'exercici

Saldo a
31/12/2021

Fons Social

5.868.000

-

-

5.868.000

Reserves

5.049.309

-

-

5.049.309

302.553

38.941

-

341.494

302.553

38.941

-

341.494

38.941

(38.941)

20.562

20.562

11.258.803

-

20.562

11.279.365

(Milers d'euros)

Excedent d'exercicis anteriors
Romanent
Excedent exercici (Nota 3)
Total Fons Propis
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Saldo a
31/12/2019

Distribució del
resultat

Resultat de
l'exercici

Saldo a
31/12/2020

Fons Social

5.868.000

-

-

5.868.000

Reserves

5.049.309

-

-

5.049.309

257.184

45.369

-

302.553

257.184

45.369

-

302.553

45.369

(45.369)

38.941

38.941

11.219.862

-

38.941

11.258.803

(Milers d'euros)

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

El Fons Social està compost per 23.168.578 accions de Criteria Caixa, S.A.U. que van ser aportades 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” el 31 de desembre de 2013 de 5.868 milions d'euros.
D'acord amb allò que estableix l'article 12 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, el març
de 2014 un expert independent va emetre un informe en què concloïa que el valor de les accions
assignades a la dotació fundacional corresponia, almenys, a 5.868 milions d'euros.
Així mateix, el Protectorat del Ministeri d'Economia i Competitivitat, que actualment és el Ministeri
d'Afers Econòmics i Transformació Digital, va emetre el 14 d'abril de 2014 un informe favorable relatiu a
la suficiència de dotació de la Fundació Bancària ”la Caixa”, de conformitat amb allò que preveu l'article
35 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.
Amb data 20 de maig de 2021, el Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” va aprovar la distribució de
l'excedent de l'exercici 2020 a Romanent.
(9)

PROVISIONS A LLARG I CURT TERMINI

El detall d'aquests epígrafs del Balanç adjunt a 31 de desembre de 2021 i 2020, juntament amb el
moviment de l'exercici, és el següent:
(Milers d'euros)
2021
Baixes
Saldo a
Regularitzacions de Aplicacions de Dotacions de
31/12/2020
l'exercici
l'exercici
l'exercici

Traspassos de Saldo a
l'exercici 31/12/2021

Obligacions per prestacions
a llarg termini al personal
Altres provisions

317
290

(290)

-

-

(317)
-

-

Total provisions a llarg termini

607

(290)

-

-

(317)

-

Provisions a curt termini

699

-

(699)

-

317

317

Total provisions a curt termini

699

-

(699)

-

317

317
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(Milers d'euros)
2020
Baixes
Saldo a
Regularitzacions de Aplicacions de Dotacions de
31/12/2019
l'exercici
l'exercici
l'exercici

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

Obligacions per prestacions
a llarg termini al personal
Altres provisions

1.016
290

-

-

-

(699)
-

317
290

Total provisions a llarg termini

1.306

-

-

-

(699)

607

Provisions a curt termini

2.267

(32)

(2.235)

-

699

699

Total provisions a curt termini

2.267

(32)

(2.235)

-

699

699

A 31 de desembre de 2021 i 2020, el saldo dels apartats «Obligacions per prestacions a llarg termini al
personal» i «Provisions a curt termini» correspon al valor de les indemnitzacions i dels acords de
desvinculació d'empleats pendents de pagament a llarg i curt termini (vegeu Nota 4g).
En l'exercici 2021, la Fundació ha regularitzat un import de 290 milers d'euros corresponent a un excés
de provisió per a altres responsabilitats comptabilitzada en exercicis anteriors. Aquesta regularització
està registrada a l'epígraf «Excés de provisions» del Compte de Resultats adjunt.
L'aplicació registrada durant els exercicis 2021 i 2020 correspon sobretot al pagament per
indemnitzacions i acords de desvinculació d'empleats, per uns imports de 699 i 2.235 milers d'euros,
respectivament.
Contingències i compromisos
A 31 de desembre de 2021, la Fundació Bancària ”la Caixa” té avals davant tercers emesos per entitats
financeres per un import de 2.234 milers d'euros, que corresponen a avals contrets en garantia de
l'activitat desenvolupada per la Fundació (5.058 milers d'euros a 31 de desembre de 2020).
(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 2021 i 2020 és el següent:
(Milers d'euros)

31/12/2021
Programa de Pobresa Infantil
Programa de Foment de l'Ocupació
Programa de Convocatòries d'Acció Social
Programa de Cooperació Internacional
Programa de Recerca
Programa de Lloguer Solidari
Programa de Beques
Convenis de col·laboració amb l'Administració Pública pel
desenvolupament de projectes socials, culturals, educatius
de recerca
Altres col·laboracions amb entitats
Total Beneficiaris - Creditors
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31/12/2020

5.828
12.062
11.015
4.504
29.117
741
29.498

7.353
79
9.592
4.785
32.972
2.168
23.789

8.195

8.605

28.293

33.270

129.253

122.613
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El moviment que hi ha hagut en els exercicis 2021 i 2020 es presenta a continuació:
(Milers d'euros)

Saldo
31/12/2020

Augments

Disminucions
per pagaments

Reintegraments

Benefi ci a ri s - Credi tors

122.613

208.854

(197.808)

(4.406)

129.253

Total moviment de l'exercici

122.613

208.854

(197.808)

(4.406)

129.253

Saldo
31/12/2019

Augments

Disminucions
per pagaments

Reintegraments

Saldo
31/12/2020

Benefi ci a ri s - Credi tors

112.484

239.043

(224.543)

(4.371)

122.613

Total moviment de l'exercici

112.484

239.043

(224.543)

(4.371)

122.613

Saldo
31/12/2021

(Milers d'euros)

A 31 de desembre de 2021 i 2020, el saldo registrat a l'apartat «Reintegrament d'ajudes i assignacions»,
per un import de 4.406 milers d'euros, correspon a les devolucions de subvencions concedides per la
Fundació Bancària ”la Caixa”, que van ser imputades com a despesa al compte de resultats d'exercicis
anteriors i que estaven pendents de pagament al tancament de l'exercici, i que finalment no es van
arribar a dur a terme en la seva totalitat.
A més, l'epígraf «Reintegrament d'ajudes i assignacions» del Compte de Resultats adjunt inclou un
import de 873 milers d'euros el 2021 (2.496 milers d'euros el 2020), que correspon a les devolucions de
subvencions concedides, imputades com a despesa al compte de resultats i desemborsades en exercicis
anteriors.
(11)

SITUACIÓ FISCAL

Consolidació fiscal
La Fundació Bancària ”la Caixa” està acollida al règim de tributació consolidada en l'Impost sobre
Societats des de l'exercici 1991.
Amb l’entrada en vigor de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions
bancàries, i com que durant l’exercici 2013 es va reduir la participació de la Fundació Bancària ”la Caixa”
a CaixaBank per sota del 70%, la Fundació Bancària ”la Caixa” va passar a ser una entitat dependent i va
deixar de ser l’entitat dominant del grup de consolidació fiscal. CaixaBank va passar a tenir aquesta
condició, amb efectes des de l’1 de gener de 2013.
Des de l'exercici 2008, arran de la modificació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre
el Valor Afegit (IVA), introduïda per la Llei 36/2006, de 29 de novembre, la Fundació Bancària ”la Caixa”
també està acollida al règim especial de grup d'entitats, que permet la tributació consolidada de
l'Impost sobre el Valor Afegit, juntament amb les societats del Grup que també han adoptat aquest
règim especial. Des de l'exercici 2016, la Fundació té la condició d'entitat dependent del grup fiscal i
CaixaBank va passar-ne a ser l'entitat dominant.
Exercicis subjectes a inspecció fiscal
Durant l'exercici 2020 va finalitzar un procediment inspector amb relació als principals impostos
d'aplicació dels exercicis 2013 a 2015 de determinades societats integrants dels grups de consolidació
fiscal de què Fundació Bancària ”la Caixa” forma part, sense impacte patrimonial per a la Fundació
Bancària ”la Caixa”.
Fundació Bancària ”la Caixa” té oberts a Inspecció els exercicis 2016 i següents de l'Impost sobre
Societats i els últims quatre exercicis de la resta d'impostos que li són aplicables.
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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 els exercicis 2021 i 2020, 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 consta a les
notes fiscals dels Comptes Anuals d'aquests exercicis.
Conciliació dels resultats comptable i fiscal
A continuació, es presenta una conciliació entre el resultat abans d'impostos dels exercicis 2021 i 2020 i
el resultat després d'impostos dels exercicis, comptabilitzat al Compte de Resultats dels exercicis
esmentats:
(Milers d'euros)

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

2021

2020

(127.480)
(366.052)
18.893
(360.000)
(24.945)
(493.532)
148.060
(18)
148.042

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

20.562

38.941

D'acord amb allò 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 2021 en signe negatiu un import de 24.945
milers d'euros que corresponen sobretot a les inversions en immobilitzat intangible i material
efectuades en l'exercici, menys les vendes d'immobilitzat hi ha hagut durant l'exercici.
La despesa per amortització corresponent a aquestes inversions s'ha inclòs com a ajust positiu a
l'apartat «Despeses no deduïbles».
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A continuació, es presenta la conciliació entre el resultat comptable abans d'impostos dels exercicis
2021 i 2020 i la base imposable de l'Impost sobre Societats:
(Milers d'euros)

Exercici 2021

Augments

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

Disminucions

Imports
(127.480)

18.893
-

(360.000)
(24.945)

18.893
(360.000)
(24.945)

-

-

(493.532)

Disminucions

Imports

(Milers d'euros)

Exercici 2020

Augments

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

(112.144)
19.041
-

(390.000)
(18.808)

19.041
(390.000)
(18.808)

105

-

105
(501.806)

Actius/Passius fiscals diferits
Segons la normativa fiscal vigent, en els exercicis 2021 i 2020 hi ha determinades diferències
temporànies que han de ser tingudes en compte a l'hora de quantificar la corresponent despesa
d'impostos sobre beneficis.
Els orígens i moviments dels actius fiscals diferits registrats en el Balanç a 31 de desembre de 2021 i
2020 són els següents:
(Milers d'euros)

Actius fiscals diferits

31/12/2020

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

31/12/2021

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

2.071
373.220
40.372
111

148.059
-

(9)
(150.542)
(1)
(4)

2.062
370.737
40.371
107

Total

415.774

148.059

(150.556)

413.277

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

31/12/2020

(Milers d'euros)

Actius fiscals diferits

31/12/2019

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

2.058
384.041
40.392
63

13
150.542
48

(161.363)
(20)
-

2.071
373.220
40.372
111

Total

426.554

150.603

(161.383)

415.774
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Les altes en concepte de «Bases imposables negatives» dels exercicis 2021 i 2020 són a causa,
principalment, de l'ingrés per l'Impost sobre Societats dels exercicis 2021 i 2020, per uns imports de
148.059 i 150.542 milers d'euros, respectivament.
Les baixes en concepte de «Bases imposables negatives» dels exercicis 2021 i 2020 són degudes al fet
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 2020 i 2019, respectivament.
La base imposable registrada en l'exercici 2019 (161.363 milers d'euros) va ser satisfeta per CaixaBank el
mes de febrer de 2021, mentre que l'obtinguda en l'exercici 2020 (150.542 milers d'euros) ha estat
traspassada a l'epígraf «Inversions en entitats del grup i associades a curt termini» pel saldo per cobrar a
curt termini amb CaixaBank (vegeu Notes 6.3 i 12.2), que s'ha liquidat el mes de gener de 2022.
L'Entitat, juntament amb l'entitat dominant del Grup Fiscal, CaixaBank, efectua periòdicament, en
col·laboració amb un expert independent, un exercici d'avaluació de la recuperabilitat dels actius fiscals
reconeguts en balanç. El Grup Fiscal estima que els actius per impostos diferits s'hauran recuperat en un
període màxim de 15 anys.
A 31 de desembre de 2021 i 2020, els passius fiscals corresponen a eliminacions per transmissions
intragrup i no han tingut cap moviment.
(12)

OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

12.1)

Operacions amb vinculades-

Les operacions amb parts vinculades més significatives dutes a terme durant els exercicis 2021 i 2020,
segons la definició que contenen les Normes d'Elaboració dels Comptes Anuals i la Memòria del Pla de
Comptabilitat d'entitats sense fins lucratius, es resumeixen de la manera següent:
•

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

•

Contracte de mandat per a serveis de seguretat i vigilància entre Caixabank, S.A. i la Fundació
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, finalitzat en l'exercici 2021.

•

Contracte marc de serveis de seguretat entre CaixaBank, S.A., la Fundació Bancària Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” i Criteria Caixa, S.A.U., subscrit en l'exercici 2021.

•

Contracte de prestació de serveis de seguretat per part de Criteria Caixa, S.A.U. a la Fundació
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, subscrit en l'exercici 2021.

•

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”, finalitzat en l'exercici 2021.

•

Contracte de serveis per part de Clever Wave, S.A., en concepte de vigilància i seguretat a la
Fundació Bancària “la Caixa”, subscrit en l'exercici 2021.

•

Arrendament per part de Caixabank, S.A. a Fundació Bancària ”la Caixa” de les oficines
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 CaixaBank Tech, S.L.U. per a la realització
de projectes i la prestació de serveis informàtics.
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•

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 i també 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 6.6), finalitzat el 2021.

•

Imposicions financeres en moneda estrangera que Fundació Bancària “la Caixa” va contractar
amb CaixaBank, cancel·lades durant l'exercici 2020.

•

Arrendament a CaixaBank per part de la Fundació Bancària ”la Caixa” del centre de formació i
desenvolupament directiu de CaixaBank ubicat al CaixaForum Macaya, a Barcelona.

•

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

•

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

•

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

Totes les operacions amb societats vinculades s'han efectuat en condicions de mercat.
D'acord amb allò que disposa la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions
bancàries, i la Circular 6/2015, de 17 de novembre, del Banc d'Espanya, la Fundació Bancària ”la Caixa”,
Criteria i CaixaBank tenen subscrit un protocol de gestió de la participació financera que s'ha
d'actualitzar o ratificar anualment.
El Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, en la seva sessió de 4 de febrer de 2021, va aprovar per
unanimitat la modificació del Protocol de Gestió de la participació financera de la Fundació Bancària
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” a Caixabank, S.A., que va ser aprovat pel Banc
d'Espanya amb data 5 de març de 2021.
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.fundacionlacaixa.org.
En la data de formulació d'aquests Comptes Anuals, el protocol de gestió de la participació financera de
la Fundació Bancària ”la Caixa” a CaixaBank per a l'exercici 2022 està pendent de ser actualitzat o
ratificat per part del Patronat de la Fundació.
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.
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-

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 respectius grups, i d'establir el marc
d'actuació de la Fundació com a accionista indirecte (a través de Criteria) de CaixaBank, la Fundació
Bancària ”la Caixa” té subscrit un Protocol Intern de Relacions entre la Fundació Bancària ”la Caixa”,
Criteria i CaixaBank, actualitzat amb data 28 d'octubre de 2021. Aquest document està publicat a la
pàgina web de la Fundació Bancària ”la Caixa”, a www.fundacionlacaixa.org.
El resum de les transaccions efectuades durant els exercicis 2021 i 2020 amb empreses del grup,
multigrup, associades i altres parts vinculades, esmentades anteriorment, és el següent:
(Milers d'euros)

2021
Nota
Servei s rebuts
Servei s pres ta ts
Des pes es per i nteres s os
(Nota 6.6)
Ingres s os per i nteres s os
Subvenci ons concedi des
Di vi dends rebuts
(Nota 6.1)
Ingres s os per l l oguers
Des pes es per l l oguers
Ingres s os per ces s i ó de ma rca
Al tres i ngres s os

Grup Fundació
Bancària "la Caixa"
(650)
461
(2.576)
-

Grup Criteria
(581)
(48)
360.000
11
3

Associades i
multigrup
(13.367)
23
(20.229)
224
(3.187)
3.630
5

(Milers d'euros)

2020
Nota
Servei s rebuts
Des pes es per i nteres s os
(Nota 6.6)
Ingres s os per i nteres s os
Subvenci ons concedi des
Di vi dends rebuts
(Nota 6.1)
Ingres s os per l l oguers
Des pes es per l l oguers
Ingres s os per ces s i ó de ma rca
Al tres i ngres s os
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Grup Fundació
Bancària "la Caixa"
(120)
(3.946)
4
-

Grup Criteria
(116)
(167)
390.000
11
50

Associades i
multigrup
(6.903)
25
(17.487)
243
(3.237)
1.624
186
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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 el 26 de maig de 2016 perquè es
donés la desconsolidació amb CaixaBank a efectes prudencials. Així mateix, a partir d'aquesta data ja no
exercia el control o una influència dominant sobre CaixaBank i, en conseqüència, totes les operacions
amb el nou Grup CaixaBank s'han considerat com a operacions amb entitats associades.
Les subvencions concedides a empreses del Grup Fundació Bancària ”la Caixa” i a empreses associades i
multigrup corresponen a les subvencions que concedeix la Fundació Bancària ”la Caixa” a altres
fundacions vinculades perquè desenvolupin les seves activitats i sobre les quals manté una
representació significativa en els Òrgans de Govern.
Les dades més rellevants de les principals fundacions considerades com a vinculades a 31 de desembre
de 2021 i 2020 són les següents:
(Mi l ers d'euros )

31/12/2021 (*)
Patrimoni
Resultat de
Net
l'exercici

Denominació i objecte social
Entitats del Grup Fundació Bancària ”la Caixa”:
Fundació de l'Esperança
Ll ui ta contra l a pobres a i l 'excl us i ó s oci a l
Domicili: Plaça de St. Just 5, Barcelona
Fundació Privada Centre Joan Riu
As s i s tènci a i i ntegra ci ó s oci a l i l a bora l de pers ones
di
s ca pa ciCrta.
ta des
Domicili:
Les Planes km 7. Sant Gregori, Girona
Entitats associades:
Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona
Sa l ut gl oba l : i nnova ci ó i tra ns mi s s i ó del conei xement
Domicili: C/ Roselló 132, Barcelona
Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa, IrsiCaixa
Recerca Bi omèdi ca en SIDA
Domicili: Avda. Diagonal 621, Barcelona
Fundació ProFuturo
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
Domicili: C/ Gran Via, 28 Madrid

31/12/2020 (**)
Patrimoni
Resultat de
Net
l'exercici

115

-

63

-

1.985

(99)

2.084

(100)

2.670

5

2.467

652

5.649

916

2.891

1.248

8.181

285

11.473

771

(*) La informació de les entitats correspon a les dades disponibles en la data de formulació d'aquests comptes anuals.
(**) La informació de les entitats corresponia a les dades disponibles en la data de formulació dels comptes anuals corresponents
a l'exercici 2020.

12.2)

Saldos amb vinculades-

L'import dels saldos en Balanç amb vinculades a 31 de desembre de 2021 i 2020 és el següent:
(Milers d'euros)

31/12/2021
Grup Fundació
Bancària "la Caixa"

Grup Criteria

Associades i
multigrup

(Nota 6.3)

-

-

154.982

(Nota 7)

-

-

96.008

-

(232)

(8.100)

Grup Fundació
Bancària "la Caixa"

Grup Criteria

Associades i
multigrup

(Nota 6.3)

-

29

161.866

(Nota 7)

-

-

67.656

(Nota 6.6)

-

(197)
(6.000)

(6.638)
-

(Nota 6.6)

-

(12)

-

Nota
Crèdi ts i deutors a curt termi ni
Efecti u i a l tres a cti us l íqui ds
equi va l ents
Deutes i credi tors a curt termi ni
(Milers d'euros)

31/12/2020
Nota
Crèdi ts i deutors a curt termi ni
Efecti u i a l tres a cti us l íqui ds
equi va l ents
Deutes i credi tors a curt termi ni
Prés tecs a curt termi ni
Interes s os pendents de pa ga ment
a curt termi ni
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L'epígraf «Crèdits i deutors a curt termini», a 31 de desembre de 2021, inclou sobretot la posició
derivada de la liquidació definitiva de l'Impost sobre Beneficis de l'exercici 2020 per un import de
150.537 milers d'euros mantingut amb la capçalera del grup fiscal, CaixaBank, que ha estat liquidada el
mes de gener de 2022 (vegeu Nota 6.3); i també el saldo pendent de cobrament de CaixaBank com a
contraprestació per la llicència de la marca ”la Caixa” i la cessió d'ús d'altres noms i dominis, per un
import de 4.217 milers d'euros.
A 31 de desembre de 2020, aquest epígraf incloïa sobretot la posició derivada de la liquidació definitiva
de l'Impost sobre Beneficis de l'exercici 2019 per un import de 161.865 milers d'euros mantinguda amb
la capçalera del grup fiscal, CaixaBank, que ha estat liquidada el mes de febrer de 2021.
L'epígraf «Deutes i creditors a curt termini» correspon sobretot a les transaccions generades amb les
entitats vinculades relacionades amb els contractes de serveis descrits en l'apartat 12.1) d'aquesta Nota.
12.3)

Retribució als Òrgans de Govern-

En compliment d’allò 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 mena de
retribució per desenvolupar la seva funció.
Les retribucions rebudes pels patrons com a membres dels òrgans de govern d'empreses del grup i
associades per exercir les seves funcions han estat de 4.460 milers d'euros en l'exercici 2021 (4.430
milers d'euros en l'exercici 2020). D'aquests, les retribucions rebudes d'empreses del grup han estat de
3.917 milers d'euros el 2021 (3.929 milers d'euros el 2020).
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 2021 i 2020, eren el Director General i la Directora
General Adjunta.
L'Alta Direcció ha percebut un import de 1.042 milers d'euros pel desenvolupament de les seves
funcions en l'exercici 2021 (1.065 milers d'euros en l'exercici 2020), en concepte de sous i salaris.
Addicionalment, en concepte d'aportacions a plans de pensions i altres remuneracions en espècie, l'Alta
Direcció ha rebut aportacions per un import de 121 milers d'euros l'any 2021 (120 milers d'euros l'any
2020). No s'han meritat altres despeses relacionades ni tampoc s'ha concedit cap avançament de crèdit.
L'Alta Direcció forma part del Comitè de Direcció de la Fundació juntament amb 4 membres més que
ocupen càrrecs de Direcció en determinades àrees dins de l'organització. En total, el Comitè de Direcció
es compon de 6 membres (2 dones i 4 homes).
(13)

INGRESSOS I DESPESES

13.1)

Despeses per ajudes i altres-

Ajudes monetàries
En aquest apartat, la Fundació registra les ajudes concedides a entitats i persones físiques en
compliment de les finalitats pròpies de la Fundació.
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La composició d'aquest apartat corresponent als exercicis 2021 i 2020 és la següent:
(Milers d'euros)

2021

2020

35.941

31.950

Convenis de col·laboració amb Entitats:
Programa de Lloguer Solidari
Programa de Convocatòries d'Acció Social
Programa d'Obra Social Territorial
Programa de Foment de l'Ocupació
Programa de Pobresa Infantil
Programa de Cooperació Internacional
Programa de Recerca
Programa de Cultura
Altres Programes Socials
Altres col·laboracions amb entitats
Total convenis de col·laboració amb Entitats

1.350
28.470
45.533
21.981
10.535
17.814
37.109
2.401
2.283
28.125
195.601

3.525
20.787
48.961
6.933
14.934
16.979
32.233
2.001
4.905
66.481
217.739

Total ajudes monetàries

231.542

249.689

Programa de Beques per a estudis

Ajudes no monetàries
El saldo registrat en aquest apartat correspon a la cessió sense contraprestació a altres entitats de drets
d'ús d'immobles dels quals la Fundació és titular, sobretot per a la realització d'activitats de caràcter
social. El termini de cessió dels immobles cedits és inferior a la vida útil dels actius (vegeu Nota 5).
Reintegrament de subvencions, donacions i llegats
El saldo registrat en aquest apartat correspon als reintegraments de subvencions concedides a la
Fundació Bancària ”la Caixa”, que es van imputar com a ingrés al compte de resultats d'exercicis
anteriors i que finalment no es van arribar a dur a terme en la seva totalitat.
13.2)

Serveis exteriors-

En aquest epígraf la Fundació comptabilitza, en funció de la seva naturalesa comptable, les despeses en
què s'ha incorregut, principalment, en desenvolupar i organitzar activitats fundacionals pròpies de
caràcter cultural i social que no tenen la consideració d'ajudes monetàries. Així mateix, també s'hi
inclouen les despeses meritades de caràcter general o estructural necessàries per desenvolupar les
activitats.
La composició d'aquest epígraf del Compte de Resultats adjunt corresponent als exercicis 2021 i 2020 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

2021
164.874
12.169
9.273
10.003
510
1.264
11
26.511
3.969
12.626

2020
147.082
10.881
8.749
11.248
588
1.016
20
23.586
4.351
11.913

Total serveis exteriors

241.210

219.434

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,
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científics i socials, organització de conferències, concerts, tallers i prestació de serveis socials a
beneficiaris, entre d'altres.
L'apartat d'«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 4.618 milers d'euros el 2021 (3.871 milers d'euros el
2020), i arrendaments de dominis web, llicències de programes informàtics i hostings, i també a
l'arrendament de les oficines centrals i d'immobles en què la Fundació duu a terme les seves activitats,
per un import de 7.278 milers d'euros el 2021 (6.733 milers d'euros el 2020).
Creditors diversos
Els imports pendents de pagament al tancament dels exercicis 2021 i 2020 dels serveis exteriors estan
registrats en l'apartat «Creditors diversos» del Balanç adjunt.
Arrendaments operatius
A 31 de desembre de 2021, la totalitat dels arrendaments de l'Entitat tenen el tractament
d'arrendaments operatius.
Els arrendaments operatius més significatius reflectits al 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 2.384 milers d'euros el 2021 (2.381 milers d'euros el
2020), i també el lloguer del local on s'ubica el centre CaixaForum Sevilla a Puerto Triana, S.A.U., per un
import de 486 milers d'euros el 2021 (485 milers d'euros el 2020) (vegeu Nota 12.1).
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, els impostos corresponents, ni els increments
futurs per IPC, és:
13.3)

Fins a un any: 2.341 milers d'euros.
Entre un i cinc anys: 2.847 milers d'euros.
Més de cinc anys: 16.826 milers d'euros.

Despeses de personal-

El detall d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2021 i 2020 és el següent:
(Milers d'euros)
2021

2020

Sous i salaris
Sous
Indemnitzacions

25.498
8.609

26.434
159

Total

34.107

26.593

Al tancament de l'exercici 2021, el saldo registrat a l'apartat «Indemnitzacions» inclou un import de
8.266 milers d'euros corresponent a les prejubilacions que s'han dut a terme durant l'exercici esmentat
(vegeu Nota 4g).
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Així mateix, al tancament dels exercicis 2021 i 2020, aquest apartat inclou els acords de desvinculació
individualitzats amb determinats treballadors de la Fundació Bancària ”la Caixa”.
(Milers d'euros)

Càrregues socials
Seguretat Social a càrrec de l'empresa
Altres càrregues socials
Total

2021

2020

5.906
4.874

5.661
5.210

10.780

10.871

El saldo registrat a l'apartat «Altres càrregues socials» al tancament dels exercicis 2021 i 2020, per uns
imports de 4.874 i 5.210 milers d'euros, respectivament, inclou uns imports de 2.034 i 2.204 milers
d'euros, respectivament, en concepte de les aportacions al pla de pensions col·lectiu i la prima de risc
(vegeu Nota 4g).
Així mateix, també inclou la resta de despeses en concepte de millores socials establertes al Conveni
Col·lectiu de la Fundació Bancària ”la Caixa” vigent durant els exercicis 2021 i 2020.
(14)

ACTIVITAT DE L'ENTITAT. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES.
DESPESES D'ADMINISTRACIÓ

14.1)

Activitat de l'entitat-

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

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

Descripció detallada de l'activitat efectuada.

Actuacions adreçades al suport de les persones més vulnerables desenvolupant solucions duradores
que cobreixin les necessitats bàsiques i que generin igualtat d'oportunitats. Actuacions adreçades
principalment a l'erradicació de la pobresa infantil i a l'estímul de l'ocupació, el suport emocional,
l'atenció integral a malalts avançats i la promoció de l'envelliment actiu, que, durant l'exercici 2021,
s'han reforçat i ampliat.
Entre les principals actuacions que s'han dut a terme el 2021, hi destaquen:
•

El programa CaixaProinfància, que té com a objectiu trencar el cercle de la pobresa infantil
que es transmet de pares a fills i oferir als més petits oportunitats de futur, ha ampliat les
zones d'actuació amb la implementació del programa en dues ciutats més: Ceuta i Melilla. El
2021 el programa ha beneficiat 61.244 nens.
Així mateix, s'ha iniciat el procés d'atenció a les famílies a Portugal, amb accions a les ciutats
de Lisboa i Porto.
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•

El programa Incorpora ha ampliat el seu àmbit d'actuació a Portugal, als districtes d'Aveiro,
Braga, Bragança, Portalegre, Santárem, Leiria, Viana do Castelo i Vila Real, que se sumen a les
ciutats de Lisboa i Porto. El programa d'integració sociolaboral està adreçat a persones amb
alguna mena de discapacitat (sensorial, física, intel·lectual o mental) i també a persones amb
dificultats especials per accedir a un lloc de treball mitjançant una xarxa de complicitat entre
empreses i entitats socials. El 2021 s'han aconseguit 41.482 insercions, 1.759 de les quals han
estat en territori portuguès.
L'objectiu principal és garantir la qualitat de l'atenció als participants en els itineraris
d'integració social de les entitats col·laboradores del programa.
Continuïtat de la línia Incorpora Jove, que es consolida a Andalusia, Catalunya i Madrid.
Aquesta línia s'adreça a joves en situació de vulnerabilitat, amb un èmfasi especial en els que
han estat sota la tutela de l'administració pública i que, quan arriben a la majoria d'edat,
deixen de dependre'n. Incorpora Jove desenvolupa, a través d'un tècnic, diverses accions per
facilitar un projecte de vida individual als joves, que passa per tenir un lloc de treball i el retorn
a l'educació. El 2021 s'han atès més de 5.500 joves en aquestes tres comunitats autònomes.

•

Respecte al Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social (POISES), orientat a
implementar mesures que afavoreixin la inclusió activa de persones en risc i/o en situació
d'exclusió social a través d'itineraris integrals d'inserció sociolaboral, ha continuat la
col·laboració amb les entitats seleccionades en la convocatòria «Més ocupació de ”la Caixa”»,
que es va llançar en l'exercici 2017 per als anys 2017-2023. Aquest programa està cofinançat
amb el Fons Social Europeu. Durant el 2021 s'han facilitat 5.353 llocs de treball.

•

El 2021 s'ha llançat una nova convocatòria dins el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil
(POOJ), que té com a objectiu fomentar la generació de feina estable i de qualitat per a les
persones joves, d'entre 16 i 29 anys, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Les
ajudes atorgades a les empreses són tant per a contractes temporals com per a contractes
indefinits. Es tracta d'un programa fet en col·laboració amb el Fons Social Europeu. El 2021
s'han dut a terme 1.923 insercions laborals.

•

El programa d'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades dona suport tant als
pacients com als seus familiars a Espanya i Portugal i complementa el model assistencial de
cures pal·liatives. El 2021, el programa ha desenvolupat dues noves línies d'actuació: donar
suport i millorar la vida diària, el benestar i la dignitat en residències de gent gran, mitjançant
l'ampliació d'un professional en 36 dels 45 equips d'atenció psicosocial a Espanya; i el
desenvolupament protocol·litzat de l'atenció telemàtica dels equips del programa.

També, el 2021, s'han creat 5 equips de cures pal·liatives domiciliàries a Portugal, que
s'afegeixen als 11 equips d'atenció psicosocial als territoris de Porto, Coïmbra, Bragança,
Guarda, Lisboa, Beja, Far, Madeira i les Açores.
•

A causa de la situació actual per la pandèmia de la COVID-19 i l'impacte en el col·lectiu de la
gent gran i, sobretot, en els més vulnerables, el programa de Gent Gran ha abordat el 2021
l'adaptació dels continguts de les diverses activitats a un format online per garantir de manera
telemàtica l'accés de la gent gran al catàleg d'activitats del programa. D'altra banda, s'ha
ampliat el programa «Sempre Acompanyats, abordatge de la soledat a la gent gran» a les
ciutats de Sabadell, Múrcia i Màlaga.

•

En el marc del programa d'Ajudes a Projectes d'Iniciatives Socials, la Fundació ha continuat
donant suport a diverses entitats i associacions socials del país a través del llançament de 6
convocatòries d'àmbit nacional i 4 convocatòries territorials a Espanya, en els àmbits de la
discapacitat i dependència, envelliment, inserció sociolaboral, pobresa infantil,
interculturalitat, habitatge i acció social en l'àmbit rural, amb un total de 932 projectes
seleccionats. D'altra banda, s'han atorgat 10 premis a la «Innovació Social», que té com a
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objectiu donar suport a l'esforç que duen a terme les entitats socials que aporten solucions
innovadores als actuals reptes socials.
Així mateix, s'ha consolidat l'expansió a Portugal amb el llançament de 5 convocatòries dels
«Premis BPI ”la Caixa”», a través de les quals la Fundació ha col·laborat en 142 projectes més.
Addicionalment, l'any 2021, la Fundació ha llançat una nova convocatòria de cooperació
internacional dirigida a donar suport a projectes d'ONG espanyoles i socis locals per a la
millora de les condicions de vida a països de l'Àfrica, Àsia i l'Amèrica Llatina. S'han seleccionat
19 projectes, la majoria dels quals vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible
(OSD) de salut i benestar, d'educació de qualitat i de treball decent i creixement econòmic.
•

També a Portugal, s'ha llançat una nova convocatòria «Promove», que té com a objectiu
impulsar projectes pilot innovadors, idees i projectes de R+D que contribueixin a la
transformació i la dinamització del territori interior de Portugal. Els projectes de R+D i els
projectes pilot innovadors amb component de R+D disposen del cofinançament de la
Fundação para a Ciência e a Tecnologia del govern portuguès.

•

Llançament d'una nova edició de la convocatòria «Art for Change» a Espanya, amb 19
projectes seleccionats, i desenvolupament dels 16 projectes seleccionats el 2020 de la
convocatòria «Partis & Art for Change» a Portugal, en col·laboració amb la Fundação Calouste
Gulbenkian. Ambdues iniciatives utilitzen l'art i la cultura com a eines per a la millora social de
les persones en situació de vulnerabilitat.

•

El 2021, el CaixaForum Macaya ha estat nomenat Centre Internacional UNESCO de Ciències
Socials i Humanitats, el primer en aquesta categoria a tot el món.
S'ha continuat impulsant el coneixement, la reflexió i la transformació social a través d'una
àmplia programació de conferències, a càrrec d'experts referents en l'àmbit de les ciències
socials i les humanitats. Hi destaquen els 16 cicles per analitzar la desigualtat a través de
múltiples punts de vista, com ara el de gènere en «Per què persisteixen les desigualtats de
gènere?», el de territori en «Territoris: reflex i condicionant de les desigualtats», el de
migracions en «Migració i refugis: processos d'exclusió i vulnerabilització», el d'accés a la salut
en «Desigualtat ampliada: salut i societat post-COVID» o el de tecnologia en «Tecnologies
emergents i desigualtats».
Així mateix, també s'ha disseccionat la temàtica per edats, com en «Joves precaris» o
«Pobresa infantil, futurs hipotecats», per condició en «Bretxes socials que fracturen la societat
espanyola» i també s'ha reflexionat sobre possibles solucions en «Com trencar el cercle de les
desigualtats».

•

L'Observatori Social ”la Caixa” és un espai d'anàlisi, debat i reflexió que pretén estudiar la
realitat social i divulgar-ho a la societat en general. La seva activitat es duu a terme a través de
dues accions: la generació de contingut (convocatòries i recerca pròpies) i la disseminació de
contingut propi i de tercers (activitats als centres CaixaForum i articles científics per al públic
en general). El seu àmbit d'actuació és Espanya i Portugal.
Durant l'any 2021, s'han publicat més de 30 articles i 2 dossiers de diverses temàtiques, com
ara el dossier d'«Estat del benestar, cicle vital i demografia» i s'ha llançat, en fase pilot, la
primera edició de la convocatòria «Connecta», que pretén unir la recerca i la pràctica (sector
social i Administració pública) per aconseguir augmentar l'impacte social dels dos àmbits.
També s'ha llançat la 3a convocatòria de recerca social «Social Research Call» per finançar
projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, que siguin innovadors i que
tinguin orientació social, i també tres noves convocatòries «Flash», puntuals i orientades a
àmbits de recerca específics, com ara sobre tecnologia i societat el 2021. Ambdues
convocatòries són d'àmbit espanyol i portuguès.
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Així mateix, l'Observatori Social ha estrenat web a Portugal per analitzar la realitat social
lusitana.
•

En l'àmbit internacional, i amb l'objectiu de contribuir a reduir les principals causes de
mortalitat infantil als països en via de desenvolupament, la Fundació ha continuat impulsant el
programa de vacunació infantil, juntament amb GAVI, the Vaccine Alliance, en la suma
d'esforços entre la Fundació Bancària ”la Caixa”, empreses, clients i empleats de CaixaBank, la
Fundació Gates i ISGlobal, amb l'objectiu de vacunar contra la pneumònia el màxim nombre
possible d'infants menors de 5 anys a països africans. El 2021 s'ha contribuït a vacunar més de
200.000 nens.
En l'àmbit del treball internacional, el programa «Work4Progress» ha continuat treballant a
l'Índia, Moçambic i el Perú, donant suport a negocis inclusius per a dones i joves i també
accelerant els que demostrin una major viabilitat, amb l'objectiu d'amplificar-ne l'impacte i la
sostenibilitat. El 2021 s'ha ampliat la xarxa de socis integrant a deu noves organitzacions, s'han
iniciat més de 2.200 nous negocis inclusius i s'han generat 5.700 llocs de treball.

•

El 2021 s'ha llançat la 1a convocatòria de les noves beques de grau, que estan adreçades a
estudiants excel·lents amb escassos recursos econòmics que han acabat els estudis de
batxillerat o cicle formatiu de grau superior a Espanya.

Recursos humans utilitzats en l'activitat.
Nombre

Tipus
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari

Nre. hores/any

Previst

Fet

Previst

Fet

166
5.600 –
5.800

161
-

280.058
-

271.651
-

4.997

129.080

72.463

Beneficiaris o usuaris de l'activitat.
Nombre
Previst
1.700.000 – 1.900.000
8.625

Tipus
Persones físiques
Persones jurídiques

Fet
1.545.440
10.854

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
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4.065

20.638
147.534
4.090
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Import
Despeses/Inversions
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
Impostos sobre beneficis
Subtotal despeses
Adquisicions d'immobilitzat (llevat de Béns Patrimoni Històric)
Adquisicions Béns Patrimoni Històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions
TOTAL RECURSOS UTILITZATS

Previst

Fet

308.259

305.670

308.259

305.670

Objectius i indicadors de la realització de l'activitat.
Objectiu
Consolidació de
l'orientació social

% pressupost activitat social /
total pressupost

Consolidar les
intervencions en pobresa
infantil

Nre. de nens
CaixaProinfància

a

58.000 – 63.000
nens

61.244
nens

a

34.000 – 36.000
famílies

37.491 famílies

Nre. de persones ateses en el
programa d'inserció laboral de
persones en risc d'exclusió
social (Incorpora)

90.000 –
100.000 ateses

94.258 ateses

Nre. d'insercions a Incorpora

38.000 – 42.000
insercions

41.482
insercions

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

24.000 – 26.000
pacients

34.670 pacients

Nre. de familiars atesos en el
programa Atenció integral a
persones
amb
malalties
avançades

31.000 – 34.000
familiars

39.270 familiars

% de creixement d'usuaris de
les activitats a CaixaForum
Macaya respecte de l'any
anterior,
potenciant
les
activitats online

10% - 20%

4,71%

Nre. de famílies
CaixaProinfància
Reforçar les
intervencions en
ocupació

Reforçar l'atenció de les
persones en la fase final
de la vida

Combatre les diverses
necessitats socials a
través del diàleg i la
reflexió

Quantificació
Previst
Fet
55% – 60%
59,60%

Indicador
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2) ACTIVITAT DE RECERCA I SALUT
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 el foment de la innovació
Propi
Recerca i Salut
Àmbit nacional i internacional

Descripció detallada de l'activitat prevista.

El 2021, la Fundació ha continuat apostant pel suport a la recerca i el foment de la innovació, tenint
en compte la consolidació dels diversos programes. En aquest sentit, l'activitat en aquest àmbit s'ha
centrat en dues grans línies d'actuació:
•

•

Suport a projectes de recerca en biomedicina i salut: col·laboracions amb centres i
programes de recerca que desenvolupin projectes líders i innovadors amb l'objectiu
d'erradicar malalties com ara la sida, el càncer, malalties neurodegeneratives o les malalties
cardiovasculars, entre d'altres, mitjançant convocatòries obertes i competitives i a través
d'aliances estratègiques amb determinats centres de recerca.
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 2021, entre les principals actuacions que s'han dut a terme, hi destaquen:
•

Llançament de la 4a convocatòria d'investigació en salut «Health Research», que durant el
2021 ha ampliat la seva dotació finançant 25 projectes pioners de recerca biomèdica i amb
gran valor potencial i impacte social, en col·laboració amb centres d'excel·lència d'Espanya i
Portugal.
L'objectiu d'aquesta convocatòria, que és oberta i competitiva, és impulsar projectes
d'excel·lència en la lluita contra les malalties de més impacte al món: malalties
cardiovasculars i metabòliques associades, neurociències, malalties infeccioses, oncologia i
tecnologies facilitadores vinculades a algun dels àmbits anteriors.

•

S'ha llançat la 2a edició de la convocatòria «Global Health», centrada en la investigació
sobre la salut global i la mobilitat, en col·laboració amb tres fundacions europees: Novo
Nordisk Foundation (Dinamarca), Volkswagen Stiftung (Alemanya) i Wellcome Trust (Regne
Unit). La Fundació ha seleccionat un projecte espanyol sobre la recopilació transformadora
de dades i vigilància sobre la vacunació (incloent-hi la COVID-19), i també malalties clau dels
migrants a l'Orient Mitjà i el Nord de l'Àfrica, que innova el mètode de recopilació de dades
sobre migració i salut.

•

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 Validate»: dona suport a projectes de recerca en les etapes inicials, per
validar-ne l'actiu i definir un pla de valoració, amb l'objectiu de poder tenir sortida en el
mercat. L'àmbit d'actuació és Espanya i Portugal i s'han finançat 17 candidatures.

-

«CaixaImpulse Consolidate»: dona suport a projectes innovadors en etapes més
madures que tenen estratègies sòlides de propietat intel·lectual i comercialització per,
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d'aquesta manera, aconseguir estadis d'atracció de la inversió privada i apropar-los al
mercat. L'àmbit d'actuació és Espanya i Portugal i s'han finançat 8 projectes.
•

A més, la Fundació Bancària ”la Caixa”, en aquest 2021, ha continuat mantenint les aliances
estratègiques amb centres de recerca de referència que lideren la investigació en el seu
camp. Es tracta del Barcelona Beta Brain Research Center, especialitzat en la recerca sobre
l'Alzheimer; IrsiCaixa, centre de referència en recerca sobre el VIH i altres malalties
infeccioses; ISGlobal, especialitzat en la recerca vinculada a la salut global i les malalties
infeccioses com ara la malària; i el Vall d’Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), un dels centres
de referència en recerca i desenvolupament de tractaments innovadors contra el càncer.

•

Llançament d'un cicle de 10 debats online sobre temes d'impacte en la salut que pretén
posar en rellevància la feina dels professionals de la recerca i de la salut, i també potenciar la
divulgació científica al públic general dels resultats de la investigació finançada per la
Fundació.

•

S'ha desenvolupat un nou programa de Recerca Translacional i Innovació (TRIP, per les seves
sigles en anglès), proposat per l'IRB Barcelona, per desenvolupar un nou enfocament que
serveixi per traduir el coneixement en tractaments i aportar solucions als problemes de salut
més rellevants de la societat. Es tracta de cobrir la bretxa existent entre la recerca
fonamental d'avantguarda en immunologia, oncologia i envelliment i el sistema sanitari
català mitjançant, d'una banda, la incorporació de nous grups de recerca que treballin en
aspectes translacionals i, de l'altra, establint projectes de col·laboració estables d'experts
clínics dels hospitals amb els grups de recerca fonamental i translacional.

•

El 2021, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha presentat el futur CaixaResearch Institute, un nou
centre de recerca a Barcelona destinat a les ciències de la vida i de la salut amb una visió
preclínica i translacional en els àmbits de les malalties infeccioses, la salut global, l'oncologia
i les neurociències.

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

Nombre
Previst
Fet
25
-

Nre. hores/any
Previst
Fet

25
-

42.810
-

42.431
-

Beneficiaris o usuaris de l'activitat.
Nombre

Tipus

Previst
719
118

Persones físiques
Persones jurídiques

Fet
699
74

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
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Fet

39.209

36.951
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Import
Despeses/Inversions
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern
Variació d'existències de productes acabats i en curs de
fabricació
Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Amortització de l'immobilitzat
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat
Despeses financeres
Variacions de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvi

Previst

Fet

2.822
8.025

3.121
6.331

50.056

46.403

50.056

46.403

Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
Impostos sobre beneficis
Subtotal despeses
Adquisicions d'immobilitzat (llevat de Béns Patrimoni Històric)
Adquisicions Béns Patrimoni Històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions
TOTAL RECURSOS UTILITZATS
Objectius i indicadors de la realització de l'activitat.
Quantificació
Previst
Fet
Valoració
8,66
superior a 8,5
(sobre 10)

Objectiu

Indicador

Mantenir el rigor dels
processos de selecció de
programes de recerca i
innovació

Qualificació mitjana del nivell
de satisfacció dels avaluadors
externs amb el procés de
selecció, a través d'enquestes

Ampliar la divulgació dels
resultats de la recerca
finançada per la Fundació al
públic general, mitjançant
debats
científics
en
streaming

Nre. d'usuaris que visualitzen
els diversos debats

Mantenir la producció
científica generada a partir
dels projectes finançats en
les diverses convocatòries

Nre.
d'articles
científics
publicats en revistes indexades
amb agraïment exprés al
finançament de la FLC

Més de 1.000
articles
publicats

1.162 articles
publicats

Transferir el coneixement
generat en la recerca a
l'entorn empresarial, de
manera que els avenços
biomèdics siguin accessibles
als pacients

Nre. de spin-off creades pel
programa CaixaImpulse

Més de 25 spinoff

28 spin-off

Nre. patents llicenciades pel
programa CaixaImpulse

Més de 3
patents
llicenciades

2 patents
llicenciades

Més de 1.000
usuaris per
debat

962 usuaris per
debat
presencial
3.593 usuaris
per debat online
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3) ACTIVITAT DE CULTURA I CIÈNCIA
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 i la ciència
Propi
Cultura i Ciència
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 als centres
propis de la Fundació (CaixaForum i CosmoCaixa) com en la resta del territori nacional, mitjançant
exposicions, tallers, conferències, concerts, etc.
Per fer-ho, s'han dut a terme aliances estratègiques amb institucions museístiques, professionals de
prestigi i col·laboracions amb equips científics destacats.
En concret, entre les actuacions principals que s'han dut a terme durant l'exercici 2021, hi destaquen:
•

Les exposicions que s'han inaugurat durant el 2021 als centres de CaixaForum i CosmoCaixa
són:
-

Exposició «Homo Ludens. Videojocs per entendre el present», a CaixaForum Barcelona i
Madrid.

-

Exposició «teamLab», que consta de dues instal·lacions inversives, «Graffiti Nature: Lost,
Immersed and Reborn» i «Born from the darkness, a Loving and Beautiful World», a
CaixaForum Barcelona, en col·laboració amb el col·lectiu japonès teamLab.

-

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

-

Exposició «Non finito. L'art de l'inacabat», a CaixaForum Palma, en col·laboració amb el
Museu Nacional d'Escultura de Valladolid.

-

Exposició «Tattoo», a CaixaForum Madrid, en col·laboració amb el Museu du quai Branly
de París.

-

Exposició «L'univers de Jean Prouvé», a CaixaForum Barcelona i Madrid, en col·laboració
amb el Centre Pompidou.

-

Exposició «Cartells modernistes», a CaixaForum Sevilla, en col·laboració amb el Museu
Nacional d'Art de Catalunya.

-

Exposició «YWY. Visions. Pedro Neves», a CaixaForum Barcelona, en col·laboració amb
el Centre d'Art Dos de Mayo (CA2M).

-

Exposició «Tesla, l'home del futur», a CosmoCaixa Barcelona, en col·laboració amb el
museu Nikola Tesla de Belgrad.

-

Exposició «Mamut. El gegant de l'edat de gel», a CaixaForum Sevilla.
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•

Així mateix, durant el 2021, la Fundació ha treballat en la producció de diverses exposicions
que s'inauguraran als centres de CaixaForum i CosmoCaixa en els exercicis vinents. Entre
aquestes mesures, destaquen:
-

Exposició «Sol. Vivint amb la nostra estrella», en col·laboració amb el Science Museum
de Londres, que convida a fer un viatge que ens porta a descobrir els secrets del Sol des
d'un punt de vista físic.

-

Exposició «Moda i Cinema», en col·laboració amb la Cinémathèque Française, que
mostra la relació entre la moda i el cinema, i com s'han influenciat mútuament durant
els segles XX i XXI.

-

Exposició «Comic», que proposa un passeig pels millors còmics de la història, revelant
tots els elements de generació del còmic, des de la conceptualització i el procés de
dibuix fins a la impressió final de l'obra.

-

Exposició «René Magritte», en col·laboració amb el Museu Thyssen-Bornemisza. La
mostra proposa revelar, a través de llenços, juntament amb una selecció de fotografia i
films, el funcionament de la «Màquina Magritte», que es tracta d'«una màquina
universal per fer quadres».

-

Exposició «Mòmies de l'antic Egipte. Redescobrint 6 vides», en col·laboració amb el
British Museum. L'exposició presenta sis persones que van viure entre els anys 900 aC i
150 aC i mostra, a través de la tecnologia més capdavantera, els descobriments que
s'han produït en aquestes sis mòmies.

-

Exposició «Fotografia experimental», en col·laboració amb el Centre Pompidou. La
mostra s'organitza en seccions que recorren els diversos mètodes d'experimentació
fotogràfica durant el segle XX.

•

S'ha dut a terme la 15a edició del tradicional concert participatiu del «Messies de Händel» a
Madrid, que ha comptat amb la participació de més de 600 cantants aficionats, i també la
realització d'un nou projecte participatiu presencial #Jo canto: «Joy to the World», vídeo
musical que ha unit més de 100 veus amateurs en un rodatge al CosmoCaixa.

•

Ha continuat de manera itinerant per les diverses ciutats del territori espanyol, el projecte
de caràcter musical anomenat «Symphony». Es tracta d'una pel·lícula de realitat virtual que
pretén divulgar la música simfònica entre el públic. A més, el 2021, aquesta exposició s'ha
instal·lat de manera permanent al CaixaForum Barcelona.

•

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

•

El 2021 s'ha avançat en el desenvolupament, la creació i la recopilació de continguts del nou
«CaixaForum +», una plataforma online amb continguts de cultura i ciència accessibles per a
tot el públic, independentment de la seva ubicació geogràfica. El seu llançament està previst
per al 2022 i s'hi oferiran continguts rigorosos i singulars amb una àmplia varietat de
temàtiques, amb l'objectiu de ser un referent als països de llengua hispana, i es crearan
aliances amb institucions internacionals i nacionals de prestigi reconegut per oferir contingut
exclusiu, a més de coproduccions i produccions pròpies.

•

Han continuat les obres del nou CaixaForum València, que s'inaugurarà a l'estiu del 2022.
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Recursos humans utilitzats en l'activitat.
Nombre

Tipus
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari

Previst

Fet

Nre. hores/any
Previst
Fet

202
-

183
-

336.947
-

307.309
-

Beneficiaris o usuaris de l'activitat.
Nombre

Tipus

Previst
3.700.000 – 4.000.000
297

Persones físiques
Persones jurídiques

Fet
5.275.405
132

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

Previst

Fet

12.212

15.279

14.572
78.059
13.589

15.625
75.919
14.029

118.432

120.852

118.432

120.852

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

Indicador

Consolidar el nivell d'excel·lència
de les activitats de divulgació de
ciència i art
1) Mantenir la
valoració positiva
dels usuaris
respecte de les
activitats. Net
Promoter Score
(NPS)1
2) Incrementar el
nombre de visitants
anuals dels centres

Quantificació
Previst

Fet

NPS CaixaForum

Valoració superior a
50 (sobre 100)

69

NPS CosmoCaixa

Valoració superior a
50 (sobre 100)

57

Nre. de visitants anuals i
% de creixement a
CaixaForum respecte de
l'any anterior

980.000 – 1.150.000
visitants anuals
(20% - 40%)

Nre. de visitants anuals i
% de creixement a
CosmoCaixa respecte de
l'any anterior

440.000 – 515.000
visitants anuals
(20% - 40%)

1.369.077
(57%)

543.164
(52%)

1

El Net Promoter Score (NPS) és una mètrica que permet mesurar el nivell de satisfacció dels usuaris respecte d’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).

4) ACTIVITAT D'EDUCACIÓ I BEQUES
Identificació.
Denominació de
l'activitat
Tipus d'activitat
Identificació de l'activitat
per sectors
Lloc de desenvolupament
de l'activitat

Suport al progrés educatiu i a la formació d'excel·lència
Propi
Educació i Beques
Àmbit nacional i internacional

Descripció detallada de l'activitat prevista.

Actuacions encaminades, d'una banda, a la formació de joves investigadors amb bon potencial a
través de beques en centres i universitats de gran prestigi, amb l'objectiu de fomentar el talent; i,
d'altra banda, a impulsar i garantir una educació universal i de qualitat com a motor de progrés i
benestar social, a través de diversos programes, activitats i recursos educatius.
En concret, entre les actuacions principals que s'han dut a terme durant l'exercici 2021, hi destaquen:
•

En l'àmbit de la formació i la recerca, s'han llançat noves convocatòries per atorgar 230
beques. La tipologia d'aquestes beques són:
−

120 beques per fer estudis de postgrau a l'estranger. En concret, a universitats de
l'Espai Europeu d'Educació Superior, a Amèrica del Nord i Àsia-Pacífic
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−
−
−
−

35 beques de doctorat en modalitat Incoming
30 beques de doctorat en modalitat Retaining
30 beques de postdoctorat en modalitat Incoming
15 beques de postdoctorat en modalitat Retaining

Les beques dels programes de postgrau a l'estranger s'adrecen a estudiants tant espanyols
com portuguesos.
Els programes de doctorat i postdoctorat tenen dues modalitats:

•

−

Incoming: beques per a joves investigadors de totes les nacionalitats, que
resideixen a l'estranger, perquè puguin fer estudis de doctorat i projectes de
recerca postdoctoral als centres espanyols acreditats amb els distintius Severo
Ochoa o María de Maeztu, Instituts de Recerca Sanitària Carlos III o unitats
portugueses qualificades d'«excel·lents» per la Fundação para a Ciência e a
Tecnologia. Aquesta modalitat se centra exclusivament en les disciplines STEM:
ciències de la vida i la salut, ciències experimentals, física, química i matemàtiques.
De les 30 beques concedides per als estudis de postdoctorat el 2021, 8 han estat
finançades per la Comissió Europea a través del programa MSCA-COFUND.

−

Retaining: beques de doctorat i postdoctorat, respectivament, per a joves
investigadors de totes les nacionalitats que resideixen a Espanya, perquè puguin fer
estudis de doctorat i projectes de recerca postdoctoral en qualsevol universitat o
centre de recerca d'Espanya o Portugal. Aquesta modalitat està oberta a totes les
disciplines en el cas d'estudis de doctorat i està restringida a disciplines STEM en el
cas de postdoctorat.

El programa educatiu «EduCaixa» promou la transformació educativa amb l'objectiu de
garantir una educació de qualitat per a tot l'alumnat del Sistema Educatiu espanyol. S'han
dut a terme accions relacionades amb el desenvolupament professional docent a través
d'«EduCaixa Talks», un cicle de webinars sobre diverses temàtiques d'interès educatiu
(lideratge pedagògic, cultura de l'avaluació i educació STEAM i emocional). Així mateix, s'ha
llançat la 2a edició del programa «Lideratge per a l'aprenentatge», l'objectiu del qual és
capacitar, enfortir, transformar i fomentar un lideratge positiu i distribuït entre docents i els
equips directius dels centres educatius en benefici de la millora de l'ensenyament i
l'aprenentatge de l'alumnat, amb 50 centres educatius i 100 directius de tot el territori
implicats. A més a més, el 2021 s'ha iniciat un programa de continuïtat amb els 100 directius
implicats de la 1a edició amb l'objectiu de continuar formant-los i crear comunitat/espais de
diàlegs entre aquests i escoles de futures edicions.
S'ha consolidat el programa «BeCritical», que té com a objectiu desenvolupar la
competència audiovisual i el pensament crític, i s'ha dut a terme «EduCaixa Challenge» amb
el propòsit de desenvolupar competències per a la vida dels alumnes participants i també
per empoderar-los com a agents de canvi.
També s'ha llançat una nova convocatòria per avaluar projectes educatius com a procés
vinculat a la generació de la cultura de l'evidència i el seu ús en la presa de decisions
educatives.

•

El programa d'educació digital «ProFutur», en col·laboració amb la Fundació Telefónica, té
l'objectiu de contribuir a millorar l'educació universal i de qualitat, oferint formació i
acompanyament als docents i accés a recursos digitals a infants dels entorns més
vulnerables de països de Llatinoamèrica, Àfrica i Àsia.
Durant el 2021 s'ha treballat en diverses línies, entre les quals destaquen: el
desenvolupament de la nova plataforma educativa de Profutur en codi obert, la consolidació
i ús en les operacions dels recursos de matemàtiques i pensament computacional, amb
expectativa de reforçar l'ús un cop s'estabilitzi la situació d'obertura de les escoles després
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de la pandèmia, el disseny del pilot de continguts d'educació financera, que s'implantarà a
Uganda, i l'eina d'autodiagnòstic de competències digitals per als docents, ja disponible en
els quatre idiomes de ProFutur.
Així mateix, s'ha continuat treballant a 20 països d'Àfrica i Àsia i a 19 països de
Llatinoamèrica i el Carib per posar en marxa el projecte de «Model Integral» a les escoles,
amb especial focus en contextos de refugiats, i expandir el «Model Obert», sobretot per
formar nous docents.

Recursos humans utilitzats en l'activitat.
Nombre

Tipus
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari

Previst

Fet

Nre. hores/any
Previst
Fet

35
-

45
-

59.608
-

75.713
-

Beneficiaris o usuaris de l'activitat.
Nombre

Tipus

Previst
3.900.000 – 4.300.000
165

Persones físiques
Persones jurídiques

Fet
8.993.524
127

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

Previst

Fet

46.651

46.937

3.868
11.881

5.126
10.093

62.400

62.156

62.400

62.156

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

Indicador

Quantificació
Previst
Fet

Posicionar EduCaixa com a
agent impulsor de
transformació educativa del
sistema educatiu espanyol
1) Capacitar i apoderar els
docents i líders educatius com
a agents de canvi

2) Oferir continguts als docents
per poder desenvolupar les
competències del seu alumnat

Mantenir la inversió en les
beques de formació i recerca

Nre. de centres educatius i
directius que participen en el
programa
«Lideratge
de
l'Aprenentatge»

100 centres
educatius i 200
directius

50 centres
educatius i 100
directius

Nre. d'assistents al cicle de
webinars «EduCaixa Talks»

7.500 – 8.000
assistents

2.760
assistents

Nre. de nous programes
educatius en clau competencial

2 programes
educatius

2 programes
educatius

Nre. de docents registrats en els
programes per al curs 2020-2021
i nre. d'alumnes als quals
impacten aquests programes

5.000 docents i
125.000
alumnes

2.179 docents i
96.780
alumnes

230 beques

230 beques

Nre. de beques concedides
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II. Recursos econòmics totals emprats per l'Entitat
(Import en mi l ers d'euros)
Activitat de
Activitat
Programes Investigació i
Socials
Salut

Despeses/Inversions

Despeses 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 stènci es de productes
acabats i en curs de fabri caci ó
Aprovi si onaments
Despeses de personal
Al tres despeses 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
Despeses fi nanceres
Vari aci ons de val or raonabl e en
i nstruments fi nancers
Diferènci 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)

Activitat
Cultura i
Ciència

Activitat
d'Educació i
Beques

Total
Activitats

133.408

36.951

15.279

46.937

232.575

20.638
147.534
4.090

3.121
6.331

15.625
75.919
14.029

5.126
10.093

44.510
239.877
18.119

No
imputats a
les
activitats

TOTAL

232.575

377
2.569

44.887
242.446
18.119

48

48

305.670

46.403

120.852

62.156

535.081

2.994

538.075

305.670

46.403

120.852

62.156

535.081

2.994

538.075

Adqui si ci ons Béns de Patri moni Hi stòri c
Cancel ·l aci ó deute no comerci al
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 (Fons europeus)
Aportacions privades
Altres tipus d'ingressos
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS

Previst

Fet

363.496
2.243
18.022
158.176
541.937

365.417
2.266
29.146
2.458
159.350
558.637

IV. Convenis de col·laboració amb altres entitats
Els convenis de col·laboració formalitzats per la Fundació Bancària ”la Caixa” amb altres entitats durant
l'exercici 2021 es detallen en l'Annex 1 d'aquesta Memòria.
V. Desviacions entre el pla d'actuació i dades efectuades
La desviació a la baixa del pressupost liquidat respecte de l'assignat inicialment és degut als efectes de la
pandèmia de la COVID-19. La Fundació, com a conseqüència de les restriccions i mesures de seguretat
contra la COVID-19, ha reduït algunes de les activitats establertes inicialment en el pressupost assignat
per a l'exercici 2021.
Pel que fa als recursos econòmics necessaris per a la consecució del pressupost 2021, 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 13.582 milers d'euros, per dur a
terme projectes que fomenten la generació de treball estable i de qualitat de les persones joves, i també
a la subvenció per finançar l'execució del projecte bàsic i d'execució de conservació i adequació per al
nou Centro Cultural Atarazanas, a les Reials Atarazanas de Sevilla, no previstes inicialment.
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Amb data 21 de desembre de 2021, la Fundació Bancària ”la Caixa” va presentar al Protectorat
corresponent el Pla d'Actuació corresponent a l'exercici 2022, que va ser prèviament aprovat pel
Patronat el 14 de desembre de 2021.
14.2)

Aplicació d'elements patrimonials per a finalitats pròpies-

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 de les
finalitats pròpies. 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 allò 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 de les finalitats fundacionals.
Això no obstant, a títol informatiu, es detalla el càlcul següent:
(Milers d'euros)

EXERCICI

RESULTAT
COMPTABLE

AJUSTOS
NEGATIUS

AJUSTOS
POSITIUS

BASE DE
CÀLCUL

2017
2018
2019
2020
2021

73.149
56.204
45.369
38.941
20.562

-

499.745
521.252
570.616
526.487
535.081

572.894
577.456
615.985
565.428
555.643

RECURSOS
DESTINATS A
FINALITATS
(DESPESES +
INVERSIONS)
505.903
88%
525.339
91%
579.049
94%
528.501
93%
541.912
98%

Els ajustos positius corresponen a les despeses imputades al 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 allò que disposa la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, es considera destinat
a les finalitats fundacionals l'import de les despeses i inversions fetes en cada exercici que efectivament
hagin contribuït al compliment de les finalitats pròpies de la fundació especificats en els seus estatuts,
llevat de les dotacions a les amortitzacions i provisions. Quan les inversions destinades a les finalitats
fundacionals hagin estat finançades amb ingressos que s'hagin de distribuir en diversos exercicis en
l'excedent, com ara 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 en què
s'amortitzi el finançament aliè.
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Els recursos aplicats en l'exercici 2021 per la Fundació Bancària ”la Caixa” han estat els següents:

1. Despeses en compliment de finalitats

2. Inversions en compliment de finalitats (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
516.962

(Milers d'euros)

516.962

Fons
propis

Subvencions,
donacions i llegats

Deute

24.950

-

-

24.950

24.950

-

-

24.950

-

-

-

-

TOTAL (1 + 2)

541.912

Les inversions fetes durant l'exercici 2021 en compliment de finalitats fundacionals han estat finançades
totalment amb recursos propis.
14.3)

Conciliació de la liquidació del pressupost i el resultat comptable-

A continuació es detalla la liquidació del pressupost per línia estratègica d'activitat de la Fundació
Bancària ”la Caixa” de l'exercici 2021:
(Milers d'euros)

Liquidació
2021

Programes socials
Investigació i salut
Cultura i ciència
Educació i beques
Despeses d'estructura

258.186
41.443
94.401
38.927
61.274

TOTAL

494.231

Així mateix, es presenta la conciliació entre la liquidació del pressupost i el resultat comptable de
l'exercici 2021 de la Fundació Bancària ”la Caixa”:
(Milers d'euros)

2021
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)
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494.231
43.844
18.119
(24.950)
50.205
470
538.075
(558.637)
(50.205)
(360.000)
(148.042)
(390)
(20.562)

62

14.4)

Despeses d'administració-

L'import de despeses directament ocasionades per l'administració del patrimoni que hi ha hagut durant
l'exercici 2021, que corresponen bàsicament a despeses d'administració d'immobles propietat de la
Fundació Bancària ”la Caixa”, han estat de 249 milers d'euros (252 milers d'euros el 2020) i no supera els
límits que s'estableixen en 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 pel
desenvolupament de la seva funció durant l'exercici 2021.
(15)

MÉS INFORMACIÓ

15.1)

Composició dels Òrgans de Govern-

Durant l'exercici 2021 s'han produït els moviments següents en la composició del Patronat de la
Fundació Bancària ”la Caixa”:
Alta/Baixa
Baixa Patró
Alta Patró

Nom i cognoms
Sr. Jaume Lanaspa Gatnau
Sr. Marc Murtra Millar

A 31 de desembre de 2021, el Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” el componen 15 membres (13
homes i 2 dones), tal com es detalla a continuació:
Càrrec
President
Vicepresident
Patró
Patró
Patró
Patró
Patrona
Patró
Patró
Patró
Patró
Patró
Patrona
Patró
Patró

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

Informació sobre el personal de l'entitat-

La plantilla mitjana de la Fundació Bancària ”la Caixa” corresponent als exercicis 2021 i 2020, distribuïda
per nivells professionals, és la següent:
(Nombre d'empleats mitjà)

2021

No Discapacitats

Discapacitats

Total

Homes

Dones

Homes

Dones

Directius

8

3

-

-

Caps

20

20

-

-

40

Gestors

84

215

2

7

308

Suport a la gestió

3

22

2

1

28

Personal no fix

5

23

-

-

28

120

283

4

8

415

Total

(Nombre d'empleats mitjà)

2020

No Discapacitats

Discapacitats

11

Total

Homes

Dones

Homes

Dones

Directius

6

2

-

-

Caps

18

20

-

-

38

Gestors

90

220

2

6

318

Suport a la gestió

5

22

2

1

30

Personal no fix
Total

8

3

12

-

-

15

122

276

4

7

409

A 31 de desembre de 2021 i 2020, la distribució per categories professionals i gènere no difereix
significativament de la que es mostra als quadres anteriors i que formen 414 empleats en els dos
exercicis.
15.3)

Honoraris per auditoria de comptes i altres serveis-

Durant els exercicis 2021 i 2020, els honoraris relatius als serveis d'auditoria de comptes i a altres serveis
prestats per l'auditor de la Fundació Bancària ”la Caixa”, PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., o per
una empresa vinculada a l'auditor per control, propietat comuna o gestió, han estat els següents (en
milers d'euros):
Serveis prestats per l'auditor de
comptes i per empreses
vinculades
Servei d'auditoria
Serveis fiscals
Altres serveis

2021
171
737

2020
162
668

Total serveis professionals

908

830

Els honoraris pels serveis d'auditoria de comptes estan registrats al compte «Honoraris de
professionals» de l'apartat «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
temporalsLa Fundació ha fet totes les inversions financeres temporals de conformitat amb els principis i les
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
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la Llei del Mercat de Valors. No hi ha hagut desviacions pel que fa als criteris que contenen els codis
esmentats.
Durant l'exercici 2021, la Fundació no ha fet inversions financeres temporals.
El Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, en la seva sessió del 20 de maig de 2021, va aprovar
l'informe anual relatiu al compliment dels codis de conducta sobre inversions financeres temporals de
l'exercici econòmic acabat el 31 de desembre de 2020.
Així mateix, el Patronat de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”
formularà l'informe anual corresponent a l'exercici econòmic acabat el 31 de desembre de 2021.
15.5)

Informació sobre Medi Ambient-

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

Autoritzacions que ha atorgat el Protectorat-

Durant l'exercici 2021 no s'han sol·licitat autoritzacions al Protectorat en compliment d'allò 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

No s'han produït fets ocorreguts amb posterioritat al tancament dels comptes anuals que puguin afectar
el contingut d'aquests ni el principi d'empresa en funcionament.
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(17)

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ I DE GESTIÓ
1. Excedent de l'exercici abans d'impostos
2. Ajustos del resultat
Amortització de l'immobilitzat (+)
Variació de provisions (+/-)
Imputació de subvencions, donacions i llegats (-)
Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)
Ingressos financers (-)
Despeses financeres (+)
Diferències de canvi (+/-)
Variació de valor raonable en instruments financers (+/-)
Altres ingressos i despeses (-/+)
3. Canvis en el capital corrent
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)
Creditors i altres comptes a pagar (+/-)
Altres passius corrents (+/-)
Altres actius i passius no corrents (+/-)
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
Pagaments d'interessos (-)
Cobrament de dividends (+)
Cobraments d'interessos (+)
Cobraments (pagaments) per Impost sobre Beneficis (+/-)
Altres pagaments i (cobraments) (-/+)
5. Fluxos nets d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
6. Pagaments per inversions (-)
Entitats del Grup i associades
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Altres actius financers
7. Cobraments per desinversions (+)
Entitats del Grup i associades
Immobilitzat material
Altres actius financers
Altres actius
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
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2021

2020

(127.480)
74.436
18.890
(290)
(31.604)
(360.023)
48
447.415
15.321
(9.047)
12.586
(382)
12.164
71.867
(48)
360.000
23
161.865
(449.973)

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

34.144

42.352

(26.812)
(3)
(1.679)
(24.573)
(557)
116
108
8
(26.696)

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

26.913
26.913
(6.012)
(6.012)
(6.012)
20.901

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

28.349
67.721
96.070

19.485
48.236
67.721
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(18)

INVENTARI

El detall dels elements patrimonials més significatius que integren el Balanç a 31 de desembre de 2021,
diversos dels instruments de patrimoni descrits en la Nota 6.1, és el següent:
(Milers d'euros)

ANY
ACTIVACIÓ

VALOR
INICIAL

AMORTITZACIÓ

VALOR
COMPTABLE

COSMOCAIXA BARCELONA

1923

150.039

(77.012)

73.027

COL·LECCIÓ D'ART

1987

95.942

-

95.942

CAIXAFORUM MADRID

2001

58.586

(23.155)

35.431

CAIXAFORUM BARCELONA

1964

55.930

(28.918)

27.012

APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ

1995

31.349

(24.430)

6.919

CAIXAFORUM PALMA

1987

25.470

(13.037)

12.433

CAIXAFORUM SARAGOSSA

2008

21.279

(4.327)

16.952

CAIXAFORUM SEVILLA

2017

20.155

(3.800)

16.355

OFICINES DIAGONAL (MOBILIARI)

1996

20.006

(12.822)

7.184

CAIXAFORUM MACAYA

1950

19.195

(9.207)

9.988

CAIXAFORUM VALÈNCIA (en curs)

2018

13.419

-

13.419

2019

12.904

-

12.904

2010

11.451

(4.201)

7.250

1923

10.823

(3.686)

7.137

DESCRIPCIÓ

INSTITUT ”LA CAIXA” EN RECERCA I SALUT (en
curs)
CAP ROIG (GIRONA)
IMMOBLE FUNDACIÓ DE L'ESPERANÇA
(BARCELONA)
UNITATS MÒBILS EXPOSITIVES

1991

8.121

(7.567)

554

CAIXAFORUM LLEIDA

1978

6.598

(5.066)

1.532

CAIXAFORUM GIRONA

2011

5.182

(3.916)

1.266

CAIXAFORUM TARRAGONA

1950

5.128

(3.696)

1.432

ESPAI CAIXA GIRONA

2002

4.989

(1.515)

3.474

MAGATZEM CENTRAL (BARCELONA)

1998

4.670

(2.883)

1.787

ESPACIO CAIXA MADRID

1998

4.646

(2.719)

1.927

CENTRE JOAN RIU (GIRONA)

2010

3.412

(2.806)

606

ESPACIO CAIXA MÚRCIA

2003

2.614

(1.230)

1.384

CENTRE DE GENT GRAN SANLLEHÍ

1977

2.024

(1.342)

682

IMMOBLE AV. DRASSANES, BARCELONA

1955

2011

(1.121)

890

IMMOBLE C. MALLORCA, BARCELONA

1950

1.885

(1.484)

401

CENTRE DE GENT GRAN LA BISBAL

1942

1.849

(1.482)

367

CENTRE DE GENT GRAN ES FORTÍ

1964

1.753

(739)

1.014

CENTRE DE GENT GRAN VILANOVA I LA GELTRÚ

2000

1.703

(955)

748

CENTRE DE GENT GRAN SANTS

1997

1.686

(902)

784

CENTRE DE GENT GRAN PALAFRUGELL

2002

1.618

(630)

988

CENTRE DE GENT GRAN VIRREI AMAT

1962

1.608

(955)

653

CENTRE DE GENT GRAN SALOU

1998

1.564

(1.427)

137

CENTRE DE GENT GRAN CONGRÉS

1974

1.564

(1.454)

110

CENTRE DE GENT GRAN EL PRAT DE LLOBREGAT

2001

1.556

(1.028)

528

CENTRE DE GENT GRAN CALELLA

1977

1.542

(875)

667

CENTRE DE GENT GRAN BONANOVA

2017

1.542

(450)

1.092

IMMOBLE C/ SÈQUIA, GIRONA

1985

1.487

(454)

1.033
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(Milers d'euros)

ANY
ACTIVACIÓ

VALOR
INICIAL

AMORTITZACIÓ

VALOR
COMPTABLE

CENTRE DE GENT GRAN SANTA COLOMA

2000

1.451

(645)

806

CENTRE DE GENT GRAN «CA N'ANGLADA»

1979

1.448

(677)

771

CENTRE DE GENT GRAN BELLVITGE

1969

1.415

(1.190)

225

CENTRE DE GENT GRAN OLOT

1997

1.414

(821)

593

CENTRE DE GENT GRAN SAGRADA FAMÍLIA

1997

1.407

(818)

589

ESPAI CAIXA MANRESA

2019

1.405

(274)

1.131

CENTRE DE GENT GRAN SABADELL

1977

1.400

(787)

613

IMMOBLE AV. CATALUNYA, TARRAGONA

1959

1.398

(1.040)

358

CENTRE DE GENT GRAN CIUTADELLA

1955

1.290

(939)

351

CENTRE DE GENT GRAN MANRESA

1967

1.250

(940)

310

CENTRE DE GENT GRAN VILADECANS

2000

1.231

(628)

603

CENTRE DE GENT GRAN AMPOSTA

1978

1.227

(1.006)

221

CENTRE DE GENT GRAN SANTA MADRONA

1964

1.217

(838)

379

ESPAI CAIXA SANTA CRISTINA D'ARO

1999

1.153

(639)

514

CENTRE DE GENT GRAN DANTE

1987

1.148

(1.113)

35

CENTRE DE GENT GRAN REUS

1978

1.067

(801)

266

CENTRE DE GENT GRAN LLEDÓ

2002

1.056

(285)

771

DESCRIPCIÓ
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Annex 1
Convenis de col·laboració amb altres entitats
(Euros)

IMPORT

12.170

16.200

23.980

23.440

11.850

23.990

23.930

23.990

36.000

27.540

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Sexsualité rinconada», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu
A.C.A.T.
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, i també la inclusió social per a persones en risc
de pobresa i exclusió
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Pla d'Atenció
Integral per a persones amb EM», adreçat a persones
A.CATALANA "LA LLAR" DE L'AFECTAT
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
D'E.M.
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar
la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Contagia't de vid@», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
A.F.A JEREZ "LA MERCED"
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «De tornada a casa». Convocatòria la finalitat
de la qual és contribuir a superar els reptes residencials
A.F.E.S.M.O.
actuals en els col·lectius més vulnerables i promoure la
inclusió residencial i la vida independent a través de
programes d'intervenció integral centrada en la persona
per fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Promoció de la igualtat entre homes i dones
amb
discapacitat»,
orientat
a
facilitar
el
A.M.E.B.
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria de Territorial Burgos 2020: Projecte
«+Semillas» per impulsar iniciatives adreçades sobretot
A.P.A.C.E. BURGOS
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
i que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Departament de formació Alenta»,
orientat a promocionar la vida independent,
A.P.F.M.P.S.
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «SEPAP diürn per a persones amb
trastorn mental», orientat a promocionar la vida
A.P.I.C.E.S. SANTA ANA CARTAGENA
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
A.P.P.S.H.O.- ASSOCIAÇÃO
Projecte «Bairro sem Cárie", orientat a facilitar el
PORTUGUESA PROMOTORA DE SAÚDE E desenvolupament integral i la salut d'infants i
HIGIENE ORAL
adolescents en situacions de vulnerabilitat social, i
també el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
A.P.R.E.T.
social 2021: Projecte «Alimentant Somriures», orientat
a promoure el desenvolupament social i educatiu
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

60.000

ABA - BANDA DE ALCOBAÇA
ASSOCIAÇÃO DE ARTES

30.000

ABLA – ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA
LUSO-ALEMÃ

100.000 ACA-ASSOC. CASA DA ARQUITECTURA
10.000 ACADEMIA DE LES BONES LLETRES

5.990 ACCAM

25.990

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE DELEGACIÓN CATALUÑA

25.990

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE DELEGACIÓN COM. VALENCIANA

36.000

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE DELEGACIÓN CATALUÑA

750.000 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

24.790 ACCIÓN CONTRA EL PARO

24.790 ACCIÓN CONTRA LA TRATA - ACT

25.990 ACEIDH BARCELONA
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DESCRIPCIÓ
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, i també la inclusió social per a persones en risc
de pobresa i exclusió
Suport a la realització de la 29a edició del festival
Cistermúsica (2021)
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «ETAPA - Equipa Transdiciplinari de Apoio à
Parentalidade e Infância», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i la salut d'infants i
adolescents en situacions de vulnerabilitat social i
també el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Donar suport a les activitats de Casa d'Arquitectura per
a l'any 2021
Adequar espais de la Galeria de Catalans Il·lustres de
l'Ajuntament BCN, al Palau Recasens, seu de l'entitat
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Menors en desprotecció: El que
no se sap d'ells», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Viu l'Ocupació: Equips d'inclusió», orientat a promoure
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi provocada pel coronavirus
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Vives Emplea: Itineraris d'equips d'inclusió», orientat a
promoure projectes d'inserció sociolaboral adreçats a
joves, persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb especial atenció a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi provocada pel coronavirus
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Vives Emplea
Terrassa», adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria 2021 «Work 4 Progress Perú», que té per
objectiu accelerar negocis inclusius al Perú, promovent
el creixement econòmic local sostenible i fomentant la
innovació tecnològica i la digitalització
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Foment de la interculturalitat a través de la
inclusió social i la intervenció comunitària», orientat 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 2021:
Projecte «Las Poderosas: del procés personal a la
transformació social», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«VALOR(S)», orientat a promoure projectes d'inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc

70

(Euros)

IMPORT

ENTITAT

27.370

ACFAMES. ASS. CAT.
FAM...ESQUIZOFRÈNIA

20.510

ACIP AVE COOPERATIVA DE
INTERVENÇÃO PSICO-SOCIAL

25.510 ACOPE

21.380 ACREDITAR

30.000 ACTUA CONSOP, SCCL

26.810 ACTUA VALLES

23.120 ACULCO

100.000 ACUP

15.580

AD GENTES - ASSOCIAÇÃO LEIGOS
MISSIONÁRIOS DA CONSOLATA
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DESCRIPCIÓ
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Postconfinament, ciutadania i salut mental», orientat a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «PIB - Participação Social, Independência e
Bem-Estar», per al desenvolupament de projectes en
l'àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora
de la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Taller Verd Viver», orientat a promoure projectes
d'inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «Cartão Cabaz», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i la salut d'infants i
adolescents en situacions de vulnerabilitat social, i
també el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Attrezzo:
vesteix-te i expressa't per a la teva inserció».
Convocatòria que té com a finalitat col·laborar amb
organitzacions no lucratives que desenvolupin projectes
a Catalunya, sobretot adreçats a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Projecte d'inserció laboral d'Actuavallès» orientat a
promoure projectes d'inserció sociolaboral adreçats a
joves, persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Ciutat Solidària X» per facilitar la inserció laboral i la
millora de l'ocupabilitat de les persones més
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Conveni que té per objecte establir el marc de la
col·laboració entre Fundació “la Caixa” i ACUP per
afavorir la realització de l'informe mundial següent de la
GUNi, un document de referència internacional i
d'abast global que pretén ajudar a repensar les
institucions universitàries en l'horitzó 2030, que portarà
per títol «New visions for Higher Education towards
2030» i que es presentarà en el marc de la WHEC,
Conferència Mundial UNESCO d'Educació Superior, del
18 al 20 de maig de 2022.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «arteGENTES», orientat a promoure la millora
de la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
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(Euros)

IMPORT

21.760

ENTITAT

ADACEA-JAÉN. ASOC. DAÑO CEREBRAL
ADQUIRI

30.190 ADACEBUR

18.000

ADACECO. ASOC. DAÑO CEREBRAL A
CORUÑA

22.050 ADACEN

80.000 ADACEN

23.970 ADELA

10.000

ADFA. ASOC. DISMINUIDOS FÍSICOS
ABARÁN

ADILAS (ASOCIACIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
3.290
LÍMITE DE ALCOBENDAS Y SAN
SEBASTIÁN DE LOS REYES)

13.390 ADINTRE
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Atenció especialitzada en dany cerebral
adquirit a la província de Jaén: connectats al DCA»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria de Territorial Burgos 2020: Projecte «DCA:
Perseguint l'autonomia» per impulsar iniciatives
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Rehabilitació funcional en dany
cerebral adquirit», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Foment de l'autonomia en gent gran
amb dependència per processos neurològics, amb
incorporació de les noves tecnologies en la seva
atenció», orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats, amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Col·laboració amb ADACEN, l'Ajuntament d'Allo i la
Conselleria de Drets Socials del Govern de Navarra, en
relació amb el «Centre de Recursos Polivalents per a
l'Envelliment Actiu en el Medi Rural Navarra».
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «A prop teu: Atenció personal i vida
autònoma per a malalts d'ELA i les seves famílies»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats, amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Programa d'autonomia personal i
atenció a la discapacitat 2021», orientat a promocionar
la vida independent, l'autonomia personal i el benestar
de la gent gran, persones amb discapacitats, amb
trastorn mental o malalties i també l'atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Créixer amb estigma: experiències
compartides», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Restaurant
vides» per impulsar iniciatives adreçades sobretot a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats a Andalusia.
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(Euros)

IMPORT

8.670

18.139

30.000

15.440

23.570

23.990

23.990

22.650

11.700

15.810

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «"COVIDa Resilient", servei per a la
promoció sostenible de l'autonomia i la resiliència en
ADIPSA. ASOC. DISMIN. PSÍQUICOS STA diversitat funcional», orientat a promocionar la vida
POLA
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «TR3S
AD'IS ASSOCIACIO D'INICIATIVES
ACCIONS», orientat a persones que estan en situació de
SOCIALS
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Acollida
integral a dones víctimes del tràfic de persones amb
finalitats d'explotació», orientat a persones que estan
ADORATRICES
en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «Atividades Assistidas por Cavalos», orientat a
AEPM - ASSOCIAÇÃO EQUITERAPÊUTICA
facilitar el desenvolupament integral i la salut d'infants i
DO PORTO E MATOSINHOS
adolescents en situacions de vulnerabilitat social i
també el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Pal·liant els efectes de la COVID-19 en
persones amb Alzheimer. Eines inclusives i noves
tecnologies», orientat a promocionar la vida
AFA "NUESTROS ÁNGELES"
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Atencions al domicili», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
AFA ALCALA
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats, amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Atenció psicosocial a malalts
d'Alzheimer i altres demències i els seus cuidadors i/o
familiars», orientat a promocionar la vida independent,
AFA ARAHAL
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats, amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Estimulació cognitiva mitjançant la
realitat virtual», orientat a promocionar la vida
AFA BAIX LLOBREGAT
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Estimulació cognitiva en fases inicials»,
orientat a promocionar la vida independent,
AFA BOCAIRENT
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats, amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
AFA COSLADA CORREDOR DE HENARES 2021: Projecte «Mou-te», orientat a promocionar la
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

33.060 AFA DE GALICIA

23.120 AFA ESTEPONA

23.670 AFA IBI

21.140 AFA MURO

10.000 AFA TABAIBA-MOYA

13.210 AFA TALAVERA DE LA REINA

19.870 AFA VALDEMORO

23.990 AFA VILLENA Y COMARCA
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DESCRIPCIÓ
la gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «En Companyia - Acompanyament
terapèutic intel·ligent a persones amb demència»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats, amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Atenció als domicilis a persones amb
demència», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «CAI - Centre d'Atenció Integral a
persones afectades per una demència», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats, amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Activa-T: Estimulació integral per a
persones amb deteriorament cognitiu lleu», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats, amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Intervenció social a persones amb malaltia
d'Alzheimer i els seus cuidadors», orientat a impulsar
projectes en el medi rural, adaptats a les seves
característiques territorials i necessitats socials, per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «A tu - Atenció individual especialitzada
a persones amb demència», orientat a promocionar la
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
la gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Tractament especialitzat a persones
afectades per la malaltia d'Alzheimer i Parkinson»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats, amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Programa de centre de dia per a
persones amb Alzheimer o altres demències», orientat
a promocionar la vida independent, l'autonomia
personal i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats, amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
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(Euros)

IMPORT

23.980

35.530

18.670

39.990

11.770

24.190

27.750

42.000

320.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte
«Psicoestimulació
i
prevenció
del
deteriorament cognitiu per a gent gran de la zona rural
d'Orense», orientat a impulsar projectes en el medi
AFAOR
rural, adaptats a les seves característiques territorials i
necessitats socials, per millorar les condicions de vida,
generar oportunitats i prevenir el risc d'exclusió de les
persones a l'àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Programa d'inclusió i participació social
per a persones amb malaltia mental greu», orientat a
AFEM.RB
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats, amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Gestionant la meva llar III». Convocatòria la
finalitat de la qual és contribuir a superar els reptes
AFEMNOR. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES
residencials actuals en els col·lectius més vulnerables i
Y PERSONAS CON ENFERMEDAD
promoure la inclusió residencial i la vida independent a
MENTAL DEL NOROESTE
través de programes d'intervenció integral centrada en
la persona per fomentar l'empoderament i l'autonomia
personal.
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Atenció familiar
en salut mental», adreçat especialment a persones que
AFES SALUD MENTAL
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats.
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Pis supervisat per a persones amb problemes
de salut mental com a acompanyament a la vida
independent i des del suport mutu entre parells».
Convocatòria la finalitat de la qual és contribuir a
AFESA ASTURIAS-FEAFES
superar els reptes residencials actuals en els col·lectius
més vulnerables i promoure la inclusió residencial i la
vida independent a través de programes d'intervenció
integral centrada en la persona per fomentar
l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «KAPS,
Compartir pis amb projectes solidaris» per impulsar
iniciatives a Catalunya adreçades sobretot a persones
AFEV - DELEGACIÓ BARCELONA
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «enTàndem, mentoria social per a
joves i infants», orientat a promoure el
AFEV - DELEGACIÓ BARCELONA
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «TATERU – Connectar jugant: Joc i
tecnologia per al desenvolupament psicosocial i
AFIM21 ATENCIÓN FAMILIA INFANCIA
socioeducatiu d'infants i adolescents en risc d'exclusió
MAYORES
social», orientat a promoure el desenvolupament social
i educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Continuar la col·laboració en el projecte de
desenvolupament de capacitats JUNTS de la plataforma
AGA KHAN FOUNDATION UK
d'aprenentatge electrònic a Moçambic mitjançant la
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

7.000 AGENCIA CATALANA DE LA JOVENTUT

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
115.092 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
115.092 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
115.092 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
115.092 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
115.092 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
305.100 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
305.100 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
305.100 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
305.100 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
305.100 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
305.100 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
491.700 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
495.500 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
implementació de la seva quarta fase: «El futur de
JUNTS!».
Concessió d'una beca per fer pràctiques a la Fundació
"la Caixa" entre els mesos de setembre 2021 i juliol
2022.
Projecte per al desenvolupament del programa de
beques de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat
en centres de recerca espanyols i portuguesos
d'excel·lència. Beca 1
Projecte per al desenvolupament del programa de
beques de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat
en centres de recerca espanyols i portuguesos
d'excel·lència. Beca 2
Projecte per al desenvolupament del programa de
beques de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat
en centres de recerca espanyols i portuguesos
d'excel·lència. Beca 3
Projecte per al desenvolupament del programa de
beques de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat
en centres de recerca espanyols i portuguesos
d'excel·lència. Beca 4
Projecte per al desenvolupament del programa de
beques de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat
en centres de recerca espanyols i portuguesos
d'excel·lència. Beca 5
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos. Beca 1
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos. Beca 2
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos. Beca 3
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos. Beca 4
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos. Beca 5
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos. Beca 6
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «DeepCode. Aprenentatge profund d'un codi
de memòria de l'hipocamp en salut i malaltia».
Convocatòria orientada a la recerca biomèdica i
adreçada a institucions de recerca d'Espanya i Portugal.
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «ReguidingAxons. Una estratègia per guiar i
promoure la regeneració d'axons espinals i visuals
després d'una lesió». Convocatòria orientada a la
recerca biomèdica i adreçada a institucions de recerca
d'Espanya i Portugal.
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «DRUGS4ALS. Targeting TDP-43 amb inhibidors
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
de proteïna quinasa: una teràpia eficaç i mesurable per
500.000 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
a l'ELA». Convocatòria orientada a la recerca biomèdica
i adreçada a institucions de recerca d'Espanya i
Portugal.
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «PhotoHeart. Teràpia cardioprotectora d'alta
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
precisió: un enfocament fotocommutable per reduir
999.780 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
l'extensió de l'infart de miocardi». Convocatòria
orientada a la recerca biomèdica i adreçada a
institucions de recerca d'Espanya i Portugal.
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «Astromad. De mutacions GFAP en astròcits a
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
neurodegeneració: explorant una via d'oxidació de
1.000.000 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
lipoproteïnes». Convocatòria orientada a la recerca
biomèdica i adreçada a institucions de recerca
d'Espanya i Portugal.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «Time In: Parentalidade Positiva em Casas
AGÊNCIA PIAGET PARA O
d'Acolhimento», orientat a facilitar el desenvolupament
23.900
DESENVOLVIMENTO
integral i la salut d'infants i adolescents en situacions de
vulnerabilitat social i també el reforç de les habilitats
parentals a Portugal
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Promovent espais comuns», orientat a
AGORA.ASOC PERSONAS
facilitar el desenvolupament integral i el procés
18.530
PARTICIPANTES
d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d'oportunitats
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «Maker WOMEN Up - Laboratório de Inserção
AI9 PT - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
Sociolaboral e Empreendedorismo para migrantes»,
32.330 PARA A INOVAÇÃO E
orientat a promoure la millora de la qualitat de vida i la
EMPREENDEDORISMO SOCIAL E DIGITAL
igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«ROOTS - Construir comunidades interculturais em
AIIR, ASSOCIAÇÃO DE APOIO À
territórios do interior» en zones rurals de Portugal,
32.260 INCLUSÃO DE IMIGRANTES E
l'objectiu del qual consisteix a millorar la qualitat de
REFUGIADOS
vida i la igualtat d'oportunitats de persones en situació
de vulnerabilitat
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Ordit cultural. Projecte de trobada i inclusió
AIS. ASOC. PARA IGUALDAD Y
amb dones migrades», orientat a facilitar el
24.800
SOLIDARIDAD
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 Catalunya 2020: Projecte «Club de Joves
Aixec» per impulsar iniciatives a Catalunya adreçades
AIXEC, SOCIETAT COOPERATIVA
sobretot a persones que estan en situació de
29.990
CATALANA LIM
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Desenvolupar una línia extraordinària de subvencions
mitjançant concurrència competitiva per a projectes de
AJUNTAMENT DE BARCELONA
400.000
recerca científica en el marc del Pla Barcelona Ciència
2020-2023
Conveni per afavorir l'execució del conjunt de les
accions previstes en el marc de Manresa 2022
AJUNTAMENT DE MANRESA
150.000
Transforma, arran de la commemoració dels 500 anys
de l'estada d'Ignasi de Loiola a Manresa.
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(Euros)

IMPORT

8.770

ENTITAT
ALADI - ASSOCIAÇÃO LAVRENSE DE
APOIO AO DIMINUÍDO INTELECTUAL

12.310 ALBORES MONFORTE DE LEMOS

39.960 ALCER BURGOS

10.000 ALCER CANTABRIA

ALCER GIRALDA. ASOCIACIÓN PARA LA
23.990 LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
RENALES

12.600

4.520

27.950

ALCOHÓLICOS REHABILITADOS
ALAMEDA-CASTELLÓN

ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE
MIRANDA DE EBRO

ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA.
MADIRD

22.800 ALENTO

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «FM Inclusiva», per al desenvolupament de
projectes en l'àmbit nacional de Portugal que
promoguin la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Programa la teva feina», orientat a promoure
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria de Territorial Burgos 2020: Projecte
«Atenció Integral a persones amb Malaltia Renal
Crònica i Familiars» per impulsar iniciatives adreçades
sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Atenció integral a persones amb
malaltia renal i trasplantades de qualsevol òrgan i les
seves famílies», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Atenció
integral a persones amb malaltia renal crònica» per
impulsar iniciatives adreçades sobretot a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Intervenció psicosocial en patologia
dual: suport a pacients i familiars», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats, amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Burgos 2021: Projecte «Desconstruint el
concepte de masculinitat com a eina en la rehabilitació
d'addiccions» per impulsar iniciatives adreçades
sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a la província de Burgos
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Servei de teràpia familiar per
prevenir la separació dels nens en situació de risc del
seu entorn familiar», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Qualitat de vida i benestar físic»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats, amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
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(Euros)

IMPORT

5.000

23.670

29.320

26.200

4.000

23.310

21.370

70.000

21.890

18.380

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Promove 2020-2021. Idea «Acetic2Electric». Ús del
bacteri «Geobacter sulfurreducens» en la cadena de
producció de bioetanol per eliminar els inhibidors de la
fermentació alcohòlica i contribuir així a la viabilitat de
les biorefineries que utilitzen residus de l'oli d'oliva
ALONSO ISRAEL ARROYO ESCOTO
indústria. Idea amb potencial per esdevenir un projecte
pilot innovador. El programa «Promove. El futur de
l'interior» té com a objectiu impulsar el
desenvolupament de les regions de l'interior de
Portugal.
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Canals.
Activisme comunitari en el cas de gent gran vulnerable
en risc de maltractament». Convocatòria que té com a
finalitat col·laborar amb organitzacions no lucratives
ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ
que desenvolupin projectes a Catalunya, sobretot
PRIVADA
adreçats a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «Centro de Higiene e Bem-Estar», orientat a
AMANHECER ESPERANÇA - ASSOCIAÇÃO promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
AMAR 21- ASSOCIAÇÃO DE APOIO À
Projecte «POWER21 – The Beginning», per al
TRISSOMIA 21 E OUTRAS
desenvolupament de projectes en l'àmbit nacional de
PERTURBAÇÕES DO
Portugal que promoguin la millora de la qualitat de vida
NEURODESENVOLVIMENTO
i la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent
gran en activitats voluntàries tecnològiques, socials i
AMAVITE
culturals, entre d'altres, i donar suport als projectes que
desenvolupa.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Capacita 2.0 per a la vida autònoma en
el medi rural», orientat a promocionar la vida
AMIAB
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «PAT Programa
d'acompanyament telefònic», adreçat a persones que
AMICS DE LA GENT GRAN
estan en situació de vulnerabilitat social i que té
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar
la igualtat d'oportunitats
Desenvolupament de les diverses activitats de caràcter
AMICS DE LA GENT GRAN
social que es duen a terme en el desenvolupament del
seu objecte fundacional.
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «EmpleaRMET - Servei d'Orientació Laboral per
a Persones amb Discapacitat a la Ribera de Navarra»,
orientat a impulsar projectes en el medi rural, adaptats
AMIMET
a les seves característiques territorials i les necessitats
socials, per millorar les condicions de vida, generar
oportunitats i prevenir el risc d'exclusió de les persones
a l'àrea territorial on es duen a terme.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«Gera(Tradi)ções: Mobilizar para a Proximidade» en
AMU - AÇÕES PARA UM MUNDO UNIDO zones rurals de Portugal, l'objectiu del qual consisteix a
millorar la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat
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31.790 AMYCOS

25.060 ANDADOWN

26.390

ANDAIRA INVESTIGACIÓN E
INTERVENCIÓN SOCIAL. SOCIE

19.700

ANEM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
ESCLEROSE MÚLTIPLA

16.180

ANILIA. AS. PERS. INTELIG. LÍM.
ALICANT

15.030 ANTARIS

39.990 AODEM

35.960 APAC - IPSS

11.270 APANAS

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «VULNER-HABILIDADES. Col·lectius vulnerats
creant habilitats per a la sostenibilitat», orientat a
facilitar el desenvolupament integral i el procés
d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Programa de foment de l'ocupació per a persones amb
síndrome de Down», orientat a promoure projectes
d'inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Portals: xarxes de suport i
acompanyament entre dones grans», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats, amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «Re@bilit@ Click in Home», per al
desenvolupament de projectes en l'àmbit nacional de
Portugal que promoguin la millora de la qualitat de vida
i la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«INSERTA-T», orientat a promoure projectes d'inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte "Conectad@s:
Empoderament i inclusió de les persones amb
addiccions aproximant-nos a les TIC i reduint així la
bretxa digital» per impulsar iniciatives adreçades
sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Empouer: projecte per a
l'empoderament de les persones amb Esclerosi
Múltiple, Parkinson i malalties estranyes de la província
d'Ourense», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «Projeto "TIC e Toque"», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i la salut d'infants i
adolescents en situacions de vulnerabilitat social i
també el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Formació en activitats de la vida diària
per a una vida independent», orientat a promocionar la
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
la gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

19.580 APEFA

23.980 APOYO POSITIVO

APPACDM DE ALBERGARIA-A-VELHA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E
19.510
AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE
MENTAL

29.700 APPACDM DE MATOSINHOS

APPACDM DE SETÚBAL ASSOCIAÇÃO
19.200 PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO
CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL
APPACDM DE VIANA DO CASTELO ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E
29.790
AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE
MENTAL

10.035 APPDA SETÚBAL

APPDA-LISBOA, ASSOCIAÇÃO
29.700 PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES
DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO

23.720 APROSCOM

25.980 APROSUB
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DESCRIPCIÓ
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Atreveix-te a canviar: Atenció especialitzada a
la violència en l'àmbit familiar. Centre d'atenció integral
a les famílies», orientat 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
2021: Projecte «Rehabilitació domiciliària, autonomia i
qualitat de vida: promoció de salut integral per a
afectats per comorbiditats associades a VIH/SIDA o
VHC», orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats, amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «Bolachas co(n)vida», per al desenvolupament
de projectes en l'àmbit nacional de Portugal que
promoguin la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «"Car Wash" (Centre de rentatge
d'automòbils)», per al desenvolupament de projectes
en l'àmbit nacional de Portugal que promoguin la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats
de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «InComun», per al desenvolupament de
projectes en l'àmbit nacional de Portugal que
promoguin la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «Viver Saúde», per al desenvolupament de
projectes en l'àmbit nacional de Portugal que
promoguin la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «Centre de Apoio à Família e Promoção da
Inclusão», per al desenvolupament de projectes en
l'àmbit nacional de Portugal que promoguin la millora
de la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «Desafiar Limites», per al desenvolupament de
projectes en l'àmbit nacional de Portugal que
promoguin la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Processos d'inclusió sociolaboral per a persones amb
discapacitat intel·lectual», orientat a promoure
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Projecte d'inserció laboral de persones amb
discapacitat intel·lectual en empreses del mercat
ordinari», orientat a promoure projectes d'inserció
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

270.000 ARQUEBISBAT DE BARCELONA

21.085

ARTENAVE, ATELIER - ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE

25.830 ARTMO BENE, S.L.

25.940 ARTMO BENE, S.L.

23.980 ARTMOSFERA

60.000 ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES

10.000

AS PADRES HIJOS ESPINA BÍFIDA
GIBRALTAR

10.620

AS. ALZHEIMER DE ANTEQUERA Y
COMARCA

23.500 AS. ALZHEIMER GUADASSUAR
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DESCRIPCIÓ
sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Col·laboració per millorar les condicions de vida del
col·lectiu preveres retirats que depenen de
l'arquebisbat de Barcelona mitjançant la cobertura
adequada de les seves necessitats més peremptòries.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «BEIRARTE», per al desenvolupament de
projectes en l'àmbit nacional de Portugal que
promoguin la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Ocupa sense barreres» per facilitar la inserció laboral i
la millora de l'ocupabilitat de les persones més
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
"FORMAIS: Itineraris de formació i inserció sociolaboral
de persones amb discapacitat a través del reciclatge i la
recuperació de la fusta», orientat a promoure projectes
d'inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «MAR – Mujeres Artistas Locales (Fase II)»,
orientat a impulsar projectes en el medi rural, adaptats
a les seves característiques territorials i necessitats
socials per millorar les condicions de vida, generar
oportunitats i prevenir el risc d'exclusió de les persones
a l'àrea territorial on es duen a terme.
Realització d'activitats de caràcter cultural i social que
l'entitat duu a terme en el desenvolupament del seu
objecte fundacional.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Atenció psicosocial a persones amb
espina bífida del Camp de Gibraltar», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Musicoteràpia: promoció de
l'autonomia i millora de la qualitat de vida de la persona
amb demència», orientat a promoure la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Reviure el nostre entorn amb bici. Amb
bici sense edat», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
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(Euros)

IMPORT

19.280

28.260

18.220

10.000

26.130

32.390

15.640

34.640

25.330

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Allotjament temporal de famílies
monoparentals i dones migrants en situació de
AS. AYUDA AL INMIGRANTE. LUCENA
vulnerabilitat»,
orientat
a
promoure
el
ACOGE
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Atenció
psicosocial en temps de COVID-19». Convocatòria que
té com a finalitat col·laborar amb organitzacions no
AS. CATAL. MALALTIES
lucratives que desenvolupin projectes a Catalunya,
NEUROMUSCULARS
sobretot adreçats a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Empleakent: Programa de formació i acompanyament
sociolaboral per a l'ocupabilitat» per facilitar la inserció
AS. DE MUJERES PROGRESISTAS
laboral i la millora de l'ocupabilitat de les persones més
VICTORIA KENT
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Unitat cures pal·liatives zona Costa del
Sol», orientat a promocionar la vida independent,
AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats, amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Emergència
social i càncer. Cobertura de necessitats bàsiques» per
impulsar iniciatives a Catalunya adreçades sobretot a
AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Cures
pal·liatives, emergència en salut» per impulsar
iniciatives a Catalunya adreçades sobretot a persones
AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Programa d'atenció psicosocial i
voluntariat per als infants i adolescents amb càncer a la
AS. FAMILIARS I AMICS DE NENS
demarcació de Tarragona», orientat a promocionar la
ONCOLÒGICS
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
la gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «La casella amiga», orientat a facilitar el
AS. JUVENIL AMIGOS ALMANJÁYAR Y
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
CARTUJA
les persones en situació de vulnerabilitat, potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Talent Divers i Ocupació», orientat a promoure
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
AS. LA RETAMA. LA PUEBLA DE CAZALLA persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

14.410

AS. LUCHA ENFERMEDADES RENALES
GRANADA

23.250

AS. PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS
ARAGÓN

22.500

AS. PER A LA SALUT FAMILIAR I
COMUNITÀRIA VENTIJOL

10.000

AS. PREV. Y AYUDA AL TOXICOMANO
DESAL

12.230

AS. PRO INMIG. CÓRDOBA. ANDALUCÍA
ACOGE

24.370

AS.LEONESA DE MUJERES SIMONE DE
BEAUVOIR

23.990

AS.PADRES PERSONAS AUTISMO DE
BURGOS

23.120 ASAENES SALUD MENTAL SEVILLA

36.870

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA
PAZ

10.000

ASDA. ASOCIACIÓN SÍNDROME DE
DOWN DE AST
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Millora de l'ocupabilitat de les persones amb
discapacitat derivades de la Malaltia Renal Crònica de la
província de Granada», orientat a promoure projectes
d'inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Servei interdisciplinari de tractament
de seqüeles del càncer infantil: Neuropsicologia,
Musicoteràpia i Fisioteràpia», orientat a promocionar la
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
la gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Viure a casa»,
adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Desenvolupament formatiu en
joves de la zona desafavorida de Tres Barrios-Amate de
Sevilla», orientat a promoure el desenvolupament
social i educatiu d'infants i joves en situació de
vulnerabilitat i de les seves famílies, i també la inclusió
social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Oxtunitat Laboral, projecte d'inserció sociolaboral
adreçat a joves d'origen migrant en situació de
vulnerabilitat social», orientat a promoure projectes
d'inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Centre de dia per a Dones-Inserció sociolaboral» per
facilitar la inserció laboral i la millora de l'ocupabilitat
de les persones més vulnerables, promovent projectes
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental i persones en risc d'exclusió social
Convocatòria de Territorial Burgos 2020: Projecte
«EMPLEA-TEA adaptació d'un local per a activitats
laborals» per impulsar iniciatives adreçades sobretot a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Promoció de la
recuperació en salut mental: AFRONTANT L'ESTRÈS
PANDÈMIC» per impulsar iniciatives adreçades sobretot
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
i que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Re-Cooperem
al Poble Sec!: Comunitats per l'economia circular»,
adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Suport en entorns rurals», orientat a impulsar
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(Euros)

IMPORT

18.240

22.050

10.000

28.950

15.030

9.880

53.300

16.640

10.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
projectes en el medi rural, adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Emocionalment saludables en el temps lliure i
ASDE-FEDE. DE ASOCIADOS DE SCOUTS prevenció d'addiccions», orientat a facilitar el
ESPAÑA
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 2021: Projecte
«Activa't» per facilitar la inserció laboral i la millora de
l'ocupabilitat de les persones més vulnerables,
ASECAL
promovent projectes adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental i persones en risc
d'exclusió social
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Atenció psicosocial per a persones i
famílies afectades per malalties neuromusculars»,
orientat a promocionar la vida independent,
ASENSE-ANDALUCIA
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats, amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Acompanyant les famílies II: Permís per
viure», orientat a promocionar la vida independent,
ASIDO CARTAGENA
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats, amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Suport biopsicosocial al malalt
oncohematològic i les seves famílies», orientat a
ASLEUVAL
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats, amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Promoció de l'autonomia personal en
persones amb problemes de salut mental crònics»,
ASOC FAMILIARES- ENFERMOS
orientat a promocionar la vida independent,
MENTALES LORCA
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats, amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per
ASOC GENT GRAN CAMPOS DEL PUERTO promocionar el paper actiu de la gent gran a
l'EspaiCaixa Campos.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Atenció psicològica i social per a dones
amb trastorns mentals greus en risc d'exclusió social»,
ASOC INTEGRA. ENFERMOS MENTALES orientat a promocionar la vida independent,
ALICANTE
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats, amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «PAUSUZ PAUSU OSASUNTZEN», orientat a
ASOC KIRIBIL SAREA
facilitar el desenvolupament integral i el procés
d'inclusió social de les persones en situació de
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

22.900 ASOC OBRAS CRISTINAS DE GIBRALEÓN

13.000

ASOC PADRES-AMIGOS DEFICIENTE
AUDITIVO

18.030 ASOC TUTELAR DEL MINUSVÁLIDO

28.000

ASOC. CENTRO DE VIDA CRISTIANA DE
GRANADA

34.890

ASOC. DE PARKINSON DE
GRANADA.AGORA

39.850

ASOC. DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD COCEMFE MAESTRAT

4.500

ASOC. DE VOLUNTARIOS INFOR. CAST.
MANCHA

23.620

ASOC. ENFERMOS PARKINSON
SALAMANCA

22.570

ASOC. ESP. PADRES NIÑOS NUTRICIÓN
PARENT
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DESCRIPCIÓ
vulnerabilitat, potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Diversificant l'oci», orientat a impulsar
projectes en el medi rural, adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Ocupant capacitats 2021: Programa d'ocupació per a
persones sordes i/o altres capacitats associades» per
facilitar la inserció laboral i la millora de l'ocupabilitat
de les persones més vulnerables, promovent projectes
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental i persones en risc d'exclusió social
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «L'hort de Prolam», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats, amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Programa ajuda integral i
d'emergència social per a l'atenció a persones més
vulnerables afectades per la crisi COVID-19», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «X Programa d'atenció integral per a la
promoció de l'autonomia personal d'afectats per
Parkinson i Esclerosi Múltiple en temps de COVID-19»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats, amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Itineraris personalitzats, competències digitals i
tecnològiques per a la inserció sociolaboral de persones
amb discapacitat: Ens connectem?», orientat a
promoure projectes d'inserció sociolaboral adreçats a
joves, persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent
gran en activitats voluntàries tecnològiques, socials i
culturals, entre d'altres, i donar suport als projectes que
desenvolupa.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Compta amb nosaltres», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats, amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Rehabilitació alimentària per a infants
amb fallada intestinal, nutrició parenteral i
trasplantament multivisceral», orientat a promocionar
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(Euros)

IMPORT

39.990

ENTITAT

ASOC. FAM. ESQUIZOFRÉNICOS COSTA
SOL

ASOC. FAMILIARS I MALALTS
7.980 ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE
CANALS

25.990

ASOC. LUCHA CONTRA EXCLUSION:
MARGOTU

10.000

ASOC. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE
CAZORLA

21.070

ASOC. MONTAÑESA AYUDA AL
TOXICÓMANO

ASOC. PADRES Y TUTORES DEL CENTRO
13.730 OCUPAC & CAJA DE BURGOS,
FUNDACIÓN BANCARIA

19.620

ASOC. PERS. DISCAP. INTELECTUAL
ATUREM

1.500

ASOC. VOLUNTARIOS INFORM.
COM.VALENCIANA

24.500

ASOC.CULT. SOCIAL "ATALAYA
INTERCULTU

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
la vida independent, l'autonomia personal i el benestar
de la gent gran, persones amb discapacitats, amb
trastorn mental o malalties i també l'atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021:
Projecte
«Rehabilitació
psicosocial
i
reincorporació social de persones amb malaltia mental
internes en centres penitenciaris i en règim de
semillibertat», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Aplicació de noves tecnologies com a
eina de prevenció i intervenció en el tractament de les
malalties neurodegeneratives», orientat a promocionar
la vida independent, l'autonomia personal i el benestar
de la gent gran, persones amb discapacitats, amb
trastorn mental o malalties i també l'atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Centre d'inclusió sociolaboral per a dones i famílies
monoparentals en situació de risc o exclusió social» per
facilitar la inserció laboral i la millora de l'ocupabilitat
de les persones més vulnerables, promovent projectes
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental i persones en risc d'exclusió social
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Valorem la diferència: Cap a una normalitat
més inclusiva», orientat a impulsar projectes en el medi
rural, adaptats a les característiques territorials i
necessitats socials per millorar les condicions de vida,
generar oportunitats i prevenir el risc d'exclusió de les
persones a l'àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Suport a la inclusió social per a
famílies en risc d'exclusió social per conductes
addictives», orientat a promoure el desenvolupament
social i educatiu d'infants i joves en situació de
vulnerabilitat i de les seves famílies, i també la inclusió
social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Burgos 2021: Projecte «Desenvolupament
d'habilitats per a la vida independent» per impulsar
iniciatives adreçades sobretot a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a la província de Burgos
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Caminant cap a l'autonomia personal: estades
en habitatges temporals com a mitjà de transició a la
vida independent». Convocatòria la finalitat de la qual
és contribuir a superar els reptes residencials actuals en
els col·lectius més vulnerables i promoure la inclusió
residencial i la vida independent a través de programes
d'intervenció integral centrada en la persona per
fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent
gran en activitats voluntàries tecnològiques, socials i
culturals
Convocatòria de Territorial Burgos 2020: Projecte
«HOSPITALITAT SENSE FRONTERES: Informació,
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

15.640 ASOC.FAM.ALZHEIMER PLASENCIA

ASOC. MÍRAME, DE APOYO A FAMILIAS
18.310 Y PERSONAS CON TRASTORNO AUTISTA
DE GRANADA

23.990

ASOC.PARA LA DEFENSA DE LA MUJER
LA RUEDA

21.900 ASOC.ZUBIETXE

26.480

ASOCIACIÓ DE DOCUMENTALISME
INDEPENDENT DE BARCELONA

39.120 ASOCIACIÓN A TODA VELA

16.850 ASOCIACION A.P.S.A.

23.990 ASOCIACIÓN AFAEM

35.800 ASOCIACIÓN AFEDES

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
orientació i acompanyament a persones immigrants en
situació de gran vulnerabilitat davant la COVID-19» per
impulsar iniciatives adreçades sobretot a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «E-Health: noves experiències per
explorar els teus records», orientat a promocionar la
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
la gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Aprenent a créixer: Tallers prelaborals,
d'autonomia i d'expressió per a infants i joves amb
TEA», orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats, amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Burgos 2021: Projecte «ImplicaAcción,
porque yo lo valgo. Programa per a l'erradicació i
l'atenció especialitzada contra la violència de gènere»
per impulsar iniciatives adreçades sobretot a persones
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats a la província de
Burgos
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Hiritar Mujer», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Formació de formadors/es en interculturalitat
i vivència migratòria», orientat 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 Andalusia 2021: Projecte «Servei d'oci
inclusiu» per impulsar iniciatives adreçades sobretot a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Entrenant capacitat», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats, amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Burgos 2021: Projecte «Atenció Integral
per a la Promoció de l'Autonomia Personal en Esclerosi
Múltiple en temps de COVID-19» per impulsar
iniciatives adreçades sobretot a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a la província de Burgos
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Afedes en
acció», adreçat especialment a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

26.390 ASOCIACIÓN ALBA

10.000

ASOCIACIÓN ALDIS, PARA PREVENIR Y
SANAR ENFERMEDADES INFANTILES

27.660 ASOCIACIÓN ALIENTO

21.630 ASOCIACIÓN ALMAJAYAR EN FAMILIA

23.780

ASOCIACIÓN ALZHEIMER LAS CABEZAS
DE SAN JUAN

31.900 ASOCIACIÓN AMAR DRAGOSTE

23.940 ASOCIACIÓN AMICA

27.820 ASOCIACION AMIGOS DE LA CALLE

49.000

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DE
BELLAS ARTES DE SEVILLA

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Programa de
reinserció social a Proyecto Hombre Almeria» per
impulsar iniciatives adreçades sobretot a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Intervenció per
reduir l'impacte de la COVID-19 en la infància amb
discapacitat», adreçat especialment a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Enfortiment d'habilitats socials
per afavorir reallotjaments famílies/menors a través de
Programa socioeducatiu amb col·lectiu en exclusió
social», orientat a promoure el desenvolupament social
i educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «FEMIC Formació per a l'Ocupació i la Inclusió per a la
Ciutadania» per impulsar iniciatives adreçades sobretot
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
i que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Programa d'atenció sociosanitària per a
la promoció de l'autonomia personal i la prevenció de
dependència», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Cases refugi: recursos residencials d'atenció
integral a dones víctimes de tràfic de persones».
Convocatòria la finalitat de la qual és contribuir a
superar els reptes residencials actuals en els col·lectius
més vulnerables i promoure la inclusió residencial i la
vida independent a través de programes d'intervenció
integral centrada en la persona per fomentar
l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Acompanya: Suports en l'entorn per
assolir els objectius personals», orientat a promocionar
la vida independent, l'autonomia personal i el benestar
de la gent gran, persones amb discapacitats, amb
trastorn mental o malalties i també l'atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «La Taula del Sol. Coneguda per
tot el món clàssic en què els que tenien recursos oferien
aliments als més necessitats», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Desenvolupament del programa educatiu 2021/2022
per a centres escolars, famílies, col·laboracions i públic
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

10.000 ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HEMOFILIA

23.870 ASOCIACION ANTARES

ASOCIACIÓN ANTEQUERA POR LAS
5.620 MUJERES
MASTECTOMIZADAS

25.990 ASOCIACIÓN APOYAT

37.000

ASOCIACIÓN ARIADNA. FAMILIARES Y
AMIGOS DE TÓXICOMANOS

17.680 ASOCIACIÓN ASPERGER ALMERÍA

22.470 ASOCIACIÓN ASPERGER GRANADA

11.700

ASOCIACIÓN ASPERGER IBIZA Y
FORMENTERA

31.240 ASOCIACIÓN ASPERGER TEA SEVILLA

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
general adaptant-se a les circumstàncies i limitacions
que presenta l'actual situació sanitària derivada de la
COVID-19
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Empoderament a través d'una atenció
psicosocial», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Recursos per a famílies de persones
amb discapacitat intel·lectual i grans necessitats de
suport», orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats, amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Atenció
multidisciplinària a dones mastectomitzades i els seus
familiars» per impulsar iniciatives adreçades sobretot a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Programa per a la inserció sociolaboral de persones
amb problemes de conductes addictives», orientat a
promoure projectes d'inserció sociolaboral adreçats a
joves, persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció espacial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «EMPOWERMENT-LAB», orientat 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
2021: Projecte «Entretea: Millora de la qualitat de vida
de les persones amb Síndrome d'Asperger i les seves
famílies», orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats, amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «La promoció de l'autonomia personal
en la diversitat funcional III», orientat a promocionar la
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
la gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «La força és a dins», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats, amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Promoció de
l'autonomia i vida independent de persones TEA» per
impulsar iniciatives adreçades sobretot a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
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(Euros)

IMPORT

23.960

ENTITAT

ASOCIACIÓN ASPERGER-TEA ISLAS
CANARIAS

31.980 ASOCIACIÓN AUTISMO SEVILLA

25.880

ASOCIACIÓN AVANTI ANDALUCÍA SIGLO
XXI

9.800 ASOCIACIÓN BAENA SOLIDARIA

31.920

ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE
TENERIFE

29.250 ASOCIACIÓN BANCO FARMACÉUTICO

17.950

ASOCIACIÓN BENÉFICO SOCIAL FAYCÁN
CIUDAD ALTA

21.700 ASOCIACIÓN BIAK BAT

39.860 ASOCIACIÓN BISTE

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «De gran vull
ser... Una persona Autònoma. Programa d'autonomia
personal per a persones amb Trastorn de l'Espectre»,
adreçat especialment a persones que estan en situació
de vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar
la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Salut +Fàcil: Xarxa de recursos per a
l'accés equitatiu als contextos sanitaris de les persones
amb TEA», orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats, amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Avanti mamis. Cap a l'ocupació» per facilitar la inserció
laboral i la millora de l'ocupabilitat de les persones més
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Construint il·lusions», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «"Vetllem pels
més menuts" per a l'atenció de les necessitats bàsiques
de la població infantil de la Província de Santa», adreçat
especialment a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Respostes del
Banc Farmacèutic a la COVID-19: Fons social
d'emergència i campanya sanitària d'emergència»,
adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Faycán Integra.
Programa d'orientació i inserció laboral per a col·lectius
en situació de vulnerabilitat social», adreçat
especialment a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Quatre potes, mil somriures. Teràpia
assistida amb animals per a menors amb diversitat
funcional», orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats, amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Prevenció de l'Autonomia Personal.
Integració i Atenció a la nostra Gent Gran en l'Àmbit
Rural», orientat a impulsar projectes en el medi rural,
adaptats a les característiques territorials i necessitats
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

36.090 ASOCIACION CALOR EN LA NOCHE

38.320

ASOCIACIÓN CALOR Y CAFÉ DE
GRANADA

17.500 ASOCIACION CAMINAR

17.620

ASOCIACION CANARIA ATACAYTE PARA
LA LUCHA POR EL BIENESTAR SOCIAL

23.920

ASOCIACIÓN CANARIA DEL TRASTORNO
DEL ESPECTRO DEL AUTISMO

31.990 ASOCIACIÓN CASA PACO GIRÓN

25.990 ASOCIACIÓN CAUCES

59.990 ASOCIACIÓN CEIS

10.000

ASOCIACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS MAGREBÍES

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
socials per millorar les condicions de vida, generar
oportunitats i prevenir el risc d'exclusió de les persones
a l'àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Projecte
d'intervenció amb persones sense sostre - Deixar de ser
invisibles, deixar d'estar oblidats» per impulsar
iniciatives adreçades sobretot a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Atenció integral per a la
transformació i el canvi de les Persones sense Llar de
Granada», orientat a promoure el desenvolupament
social i educatiu d'infants i joves en situació de
vulnerabilitat i de les seves famílies, i també la inclusió
social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Servei socioeducatiu de
prevenció per a la infància El Ruedo», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «El tanque TForma 2021», adreçat especialment a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Millora de
l'ocupabilitat de les persones amb TEA», adreçat
especialment a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Aliances per a la inserció» per facilitar la inserció
laboral i la millora de l'ocupabilitat de les persones més
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«ISLA 2022», orientat a promoure projectes d'inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Ceis - Extutelats - Seguretat i neteja» per facilitar la
inserció laboral i la millora de l'ocupabilitat de les
persones més vulnerables, promovent projectes
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental i persones en risc d'exclusió social
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Promoció de la reactivació econòmica local i
la igualtat de gènere al Valle de Lecrín davant l'impacte
de la COVID-19», orientat a impulsar projectes en el
medi rural, adaptats a les característiques territorials i
necessitats socials per millorar les condicions de vida,
generar oportunitats i prevenir el risc d'exclusió de les
persones a l'àrea territorial on es duen a terme
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

27.990 ASOCIACIÓN CIUDAD JOVEN

20.000

ASOCIACIÓN CIUDADES
INTERCULTURALES

ASOCIACIÓN CIVITAS, CENTROS
16.700 ESPECIALIZADOS EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

24.000

ASOCIACIÓN COMPAÑÍA DE DANZA
MOBILE

28.740

ASOCIACIÓN CONSORTIUM LOCALGLOBAL

27.070 ASOCIACIÓN CONTRA LA DROGA

47.050

ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y
DESARROLLO CON EL NORTE DE ÁFRICA

17.660

ASOCIACION CORDOBESA DE
E.MULTIPLE

18.000

ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA
CLÁSICA BELA BARTOK
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Intervenció socioeducativa amb
infants, adolescents i famílies en situació d'exclusió
social», orientat a promoure el desenvolupament social
i educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Projecte «Antirumors Global 2021». El projecte
Antirumors Global persegueix el pensament crític,
l'empatia i el qüestionament d'estereotips, nocius i
rumors que dificulten la convivència i poden
desembocar en processos de discriminació, racisme i
xenofòbia.
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Accions
orientades a prevenir l'exclusió social en gent gran amb
discapacitat intel·lectual», adreçat especialment a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «I jo què? Desenvolupament i
implantació d'una aplicació informàtica per ampliar
amistats adaptada a persones amb discapacitat
intel·lectual», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Àgora juvenil per la igualtat» «La Tribu 2021», orientat 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 2021: Projecte «Programa de tractament integral
per a joves en risc d'exclusió social amb addicció al
cànnabis», orientat a promoure el desenvolupament
social i educatiu d'infants i joves en situació de
vulnerabilitat i de les seves famílies, i també la inclusió
social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Millorant l'ocupabilitat de la població migrant com a
eina de consecució dels ODS», orientat a promoure
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Torna a guanyar la teva confiança:
Projecte d'atenció integral adreçat a persones afectades
per Esclerosi Múltiple i malalties neurològiques
semblants», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Barris
orquestrats», adreçat especialment a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la

93

(Euros)

IMPORT

ENTITAT

ASOCIACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO
18.220 ARTÍSTICO, CULTURAL Y SOCIAL
ARTAIDE ELKARTEA

18.910

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS
REHABILITADOS

23.350

ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER MIGUEL
HERNÁNDEZ

21.130

ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER Y
DEMENCIAS AFINES "CONDE GARCÍA"

18.000

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
DE ESADE

14.910

ASOCIACIÓN DE ATROFIA DE NERIVIO
ÓPTICO DE LEBER

59.320

ASOCIACION DE AYUDA A PERSONAS
CON DEPENDENCIA EN CANARIAS

30.000

ASOCIACIÓN DE AYUDA PARA NIÑOS
CON DISCAPACIDAD

19.760

ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN Y
APOYO SOCIAL

23.970

ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL
ADQUIRIDO
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DESCRIPCIÓ
igualtat d'oportunitats.
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Escola de Cinema Rural: teixint noves
narratives en el món rural», orientat a impulsar
projectes en el medi rural, adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Atenció psicosocial a malalts
alcohòlics i els seus familiars», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Unitat de respir familiar: Tallers de
psicoestimulació per a malalts d'Alzheimer i altres
demències», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «La nova normalitat en les teràpies no
farmacològiques», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Conveni per fer consultories solidàries en l'àmbit
nacional i internacional per tal de millorar les àrees de
gestió de les entitats.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Atenció i rehabilitació psicosocial a
persones i famílies afectades de la Neuropatia Òptica
Hereditària de Leber», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats, amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Integra't en
positiu a través de l'oci inclusiu, teràpies creatives,
artístiques i integrals», adreçat especialment a persones
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats.
Desenvolupament del projecte de recerca adreçat a
nens amb discapacitat i, en particular, la producció del
material educatiu del projecte com a impuls al mètode
«VICON»
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Cargol. Activa-T» per facilitar la inserció laboral i la
millora de l'ocupabilitat de les persones més
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Tornant a viure: Atenció, rehabilitació i
promoció de l'autonomia personal de persones amb
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(Euros)

IMPORT

10.000

4.180

ENTITAT

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PARTICIPATIVO IMAGINA

ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
25.680 FÍSICOS, PSÍQUICOS, SENSORIALES Y
ORGÁNICOS- ANPEHI

7.810

23.360

ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES
MUSCULARES DE GRANADA

ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES DE CANARIAS

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE
18.040 PARKINSON DE SEVILLA (PARKINSON
SEVILLA)

29.990

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ALZHEIMER "ALCREBITE"

20.290

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
DROGODEPENDIENTES RESURRECCIÓN

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
19.320 ENFERMOS DE ALZHEIMER "LA
AURORA"

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
DCA i les seves famílies», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «La Casa dels Sols», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Reinventa't.
Projecte de suport a la digitalització de gent gran amb
Diabetis», adreçat especialment a persones que estan
en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Programa
M.E.R.A.K.I. (Moviment, empoderament, rehabilitació,
autonomia, karate i inclusió)» per impulsar iniciatives
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Fisioteràpia adaptada a les noves
formes de vida en Malalties Neuromusculars», orientat
a promocionar la vida independent, l'autonomia
personal i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Asenecan
Rehabilita 2022», adreçat especialment a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Socializa-2: Pla
d'acció social i funcional per a persones afectades per la
Malaltia de Parkinson de Sevilla» per impulsar
iniciatives adreçades sobretot a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Innobrain: noves tecnologies per a la
rehabilitació neuropsicològica en gent gran o amb
Alzheimer», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Programa d'intervenció
psicosocial - Armari social», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Com vull que
em cuidin» per impulsar iniciatives adreçades sobretot
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
i que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
fomentar la igualtat d'oportunitats a Andalusia.

Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Hortoteràpia a
Las Ledas», adreçat especialment a persones que estan
en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Enredando», orientat a promocionar la
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
la gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
DEMENCIAS DEL BIERZO
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Estimulació
cognitiva individualitzada» per impulsar iniciatives
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y SENIL DE
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «La COVID-19
ens paralitza, les noves tecnologies ens ajuden» per
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
impulsar iniciatives adreçades sobretot a persones que
PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
DEMENCIAS DE HUELVA Y PROVINCIA
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Projecte
d'atenció integral a persones amb Alzheimer de la
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
Comarca del Aljarafe» per impulsar iniciatives
PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
DEMENCIAS DEL ALJARAFE
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Jocs per a la
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
vida» per impulsar iniciatives adreçades sobretot a
PERSONAS CON TRASTORNO DEL
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
ESPECTRO AUTISTA DE LA COSTA DE
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
GRANADA - CONECTA
fomentar la igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Millora de la qualitat de vida de
persones afectades per Alzheimer i els seus familiars a
través de l'atenció social, cognitiva, sensorial i
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS
emocional», orientat a promocionar la vida
ALZHEIMER DE LA REGIÓN DE MURCIA
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Atenció Integral a persones amb
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
Espondilitis Anquilosant i familiars», orientat a
AFECTADOS DE ESPONDILITIS
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
ANQUILOSANTE DE BURGOS AFAEA
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Suports per a la
vida escollida» per impulsar iniciatives adreçades
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS
sobretot a persones que estan en situació de
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
INTELECTUAL DE BAILÉN
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
Convocatòria de Territorial Burgos 2020: Projecte
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL «Atenció Integral en Salut Mental» per impulsar
DE ARANDA
iniciatives adreçades sobretot a persones que estan en

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
22.160 ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS DE LA PALMA

23.860

9.620

13.070

39.990

25.310

11.090

18.050

25.720

23.960
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(Euros)
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31.920

9.750

27.940

20.590

25.990

12.000

19.580

13.670

16.660

3.970

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria
Andalusia
2021:
Projecte
«Desenvolupament psicosocial i autonomia per a joves
amb TDAH i les seves famílies» per impulsar iniciatives
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON TDAH
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
DE HUELVA AIRE LIBRE
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Escola de famílies amb fills amb
hemofília i altres dèficits estranys de la coagulació»,
ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA DE LA
orientat a promocionar la vida independent,
COMUNIDAD DE MADRID
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Llars d'Acollida per a Mares en
ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS Situació d'Emergència Social», orientat a promoure el
PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
NUEVO FUTURO DE TENERIFE
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Connecta't a
ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS l'espai jove», adreçat especialment a persones que
PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
NUEVO FUTURO DE LAS PALMAS
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats.
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Consolidació de la primera empresa d'inserció de
construccions sostenibles» per facilitar la inserció
ASOCIACIÓN DE INSERCIÓN
laboral i la millora de l'ocupabilitat de les persones més
SOCIOLABORAL INCLUYE
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Projecte «Premsa a les escoles de Sevilla». Projecte
ASOCIACION DE LA PRENSA DE SEVILLA sobre l'acostament de la premsa a les escoles per a
l'any 2021.
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Programa
d'atenció psicosocial a famílies amb fills menors malalts
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE
de càncer» per impulsar iniciatives adreçades sobretot
NIÑOS ONCOLÓGICOS DE GRANADA
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
(AUPA)
i que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Enyorança, suport al benestar»,
orientat a promocionar la vida independent,
ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DO
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
BARBANZA
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Mirades que parlen», orientat a
ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
FRASQUITO ESPADA
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
ASOCIACIÓN DE MINUSVALIDOS NUEVO
2021: Projecte «Taller d'autonomia i vida saludable.
HORIZONTE
Activats», orientat a promocionar la vida independent,
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(Euros)

IMPORT

12.180

10.000

33.290

10.000

22.530

17.190

13.980

10.000

19.980

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Nius d'igualtat», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
ASOCIACIÓN DE MUJERES ASBIRA
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Resiliència inclusiva. Servei de
promoció d'autonomia en diversitat funcional,
ASOCIACIÓN DE OCIO OCUPACIONAL
resiliència familiar i xarxes ciutadanes igualitàries»,
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
orientat a promocionar la vida independent,
INTELECTUAL
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Atenció integral per promocionar
l'autonomia de persones afectades per malalties
ASOCIACION DE PACIENTES CARDIACOS cardiovasculars, ictus i ELA», orientat a promocionar la
DE GRANADA Y SU PROVINCIA
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
la gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Aquí juguem
tots» per impulsar iniciatives adreçades sobretot a
ASOCIACIÓN DE PÁDEL ADAPTADO
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
PÁDEL INTEGRA
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Suport
psicosocial al menor amb càncer i la seva família durant
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y
la malaltia i/o en cures pal·liatives» per impulsar
ADOLESCENTES CON CÁNCER DE
iniciatives adreçades sobretot a persones que estan en
ALMERÍA Y PROVINCIA ARGAR
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Comunica TEA al Món: Programa
d'intervenció comunicativa per a persones amb
ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS Trastorn de l'Espectre Autista», orientat a promocionar
CON AUTISMO Y/O TGD DE ZAMORA
la vida independent, l'autonomia personal i el benestar
de la gent gran, persones amb discapacitats o amb
trastorn mental o malalties i també l'atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Localiza2
ASOCIACIÓN DE PADRES, MADRES Y
Andarax» per impulsar iniciatives adreçades sobretot a
PROTECTORES DE PERSONAS CON
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
ALMERÍA
fomentar la igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Oci inclusiu sense límits», orientat a
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
DIVERSIDAD FUNCIONAL "LAS
i el benestar de la gent gran, persones amb
CANTERAS"
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Centre
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON LESIÓN
d'atenció integral i social ASPAYM Màlaga» per impulsar
MEDULAR Y OTRAS DISCAPACIDADES
iniciatives adreçades sobretot a persones que estan en
FÍSICAS DE MÁLAGA
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

23.990

ASOCIACION DE TRASTORNOS
DEPRESIVOS DE ARAGÓN

16.620

ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE ABUSOS
SEXUALES EN LA INFANCIA

26.780

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO DE
ÁMBITO SOCIAL

3.500

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
MAYORES DE CASTILLA Y LEÓN

ASOCIACIÓN DEL PAÍS VALENCIANO
24.790 PARA LA COOPERACIÓN. SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

25.000 ASOCIACIÓN DIANOVA

18.540

ASOCIACION DISCAPACITADOS DE
ESTEPONA ASDIES

18.560 ASOCIACIÓN DIVERSIDADES

ASOCIACION DOMITILA HERNANEZ
16.880 DESDE TACORONTE POR LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

10.000 ASOCIACION DONA MEDULA ARAGON
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DESCRIPCIÓ
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Invertir l'espiral», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Invisibles, projecte de suport
psicosocial a persones adultes amb trastorn mental
víctimes d'abusos sexuals en la infància», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Entre jocs i
fogons» per impulsar iniciatives adreçades sobretot a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent
gran en activitats voluntàries tecnològiques, socials i
culturals, entre d'altres, i donar suport als projectes que
desenvolupa.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Moviliz(arte): la comunitat actua per un
desenvolupament feminista (ODS 5), intercultural (ODS
10 i 16) i sostenible (ODS 12)», orientat 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 2021: Projecte «De gran seré». Programa
d'orientació personal i sociolaboral per a menors en risc
d'exclusió social amb problemes de consums i
conducta», orientat a promoure el desenvolupament
social i educatiu d'infants i joves en situació de
vulnerabilitat i de les seves famílies, i també la inclusió
social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Eines digitals
per a la inserció sociolaboral de persones amb
discapacitat» per impulsar iniciatives adreçades
sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Reitoral de Sabaxáns», orientat a impulsar
projectes en el medi rural, adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Famílies en
creixement», adreçat especialment a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Atenció integral a persones amb una
malaltia de la medul·la òssia i els seus familiars i/o
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

7.000 ASOCIACIÓN EL FANAL

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL ALIMENTOS
102.000 DE ANDALUCÍA

38.900

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE
L'HOSPITALET Y

ASOCIACIÓN EN FAVOR DE LAS
23.730 PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL SAN JOSÉ

39.990 ASOCIACIÓN ENTRE AMIGOS

43.500 ASOCIACIÓN ENTRE MUJERES

1.000.000

ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR

21.350 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ANIRIDIA

10.000

ASOCIACION ESPAÑOLA DE
FUNDACIONES

20.000

ASOCIACION ESPAÑOLA DE
FUNDACIONES

26.790 ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA
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DESCRIPCIÓ
cuidadors», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Ajuda d'emergència per fer front a les necessitats
bàsiques de les famílies beneficiàries del programa
CaixaProinfància.
Accions per aconseguir productes de primera necessitat
per a les entitats socials. Andaluces Compartiendo
desenvolupa un gran nombre d'esdeveniments de
qualsevol mena per incrementar la capacitat de donació
de productes per a les persones més necessitades
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«#360graus - Acompanyament, orientació, inserció i
empresa», orientat a promoure projectes d'inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Batecs vitals:
assistència personal per a persones amb discapacitat
intel·lectual» per impulsar iniciatives adreçades
sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Igualant el Sud», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Vides valentes - Itineraris de formació i inserció
sociolaboral per a dones en situació de vulnerabilitat
social», orientat a promoure projectes d'inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Aliança per desenvolupar iniciatives conjuntes per
assistir els refugiats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Ésser capaços», orientat a promocionar
la vida independent, l'autonomia personal i el benestar
de la gent gran, persones amb discapacitats o amb
trastorn mental o malalties i també l'atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Contribuir a la realització de la jornada «Demos 2021.
Fòrum Fundacions i societat civil» per fomentar el
networking i l'intercanvi d'experiències entre
professionals del tercer sector
Realització de l'edició 2021 de l'Anuari de Dret de les
Fundacions per tal d'analitzar el context i el marc
regulatori i jurisprudencial del sector fundacional
Convocatòria
Andalusia
2021:
Projecte
«Acompanyament per a la inclusió educativa amb
menors, joves i famílies en situació de vulnerabilitat de
la Barriada de Palmeras» per impulsar iniciatives
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

33.750 ASOCIACIÓN EXIL

17.430

ASOCIACIÓN FACTORIA DE COHESIÓN
CIUDAD PUERTO ISLAS CANARIAS

23.990 ASOCIACIÓN FECLEI

3.380

ASOCIACIÓN GALLEGA DE AFECTADOS
POR TRANSPLANTES MEDULARES

55.250 ASOCIACIÓN GARALDEA

18.810

ASOCIACIÓN GESTIÓN DOCENTE Y
CULTURAL

ASOCIACIÓN GRANADINA DE FAMILIAS
23.990 PARA LA REHABILITACIÓN DEL DAÑO
CEREBRAL

ASOCIACIÓN GULL-LASÈGUE PARA EL
12.330 ESTUDIO Y EL TRATAMIENTO DE LA
ANOREXIA Y LA BULIMIA EN CANARIAS

35.710 ASOCIACION HECHOS

30.780

ASOCIACIÓN HESTIA PARA LA
INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN
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DESCRIPCIÓ
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Programa de
reparació mèdica i psicosocial per a persones
immigrades i sol·licitants d'asil víctimes de violència»,
adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Un mar
d'inserció laboral», adreçat especialment a persones
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats.
Convocatòria de Territorial Burgos 2020: Projecte
«Ocupació amb suport per a la inserció sociolaboral de
persones en situació d'exclusió social» per impulsar
iniciatives adreçades sobretot a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «TrasplantArte», orientat a promocionar
la vida independent, l'autonomia personal i el benestar
de la gent gran, persones amb discapacitats o amb
trastorn mental o malalties i també l'atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «ESPORES de la Vega», orientat a impulsar
projectes en el medi rural, adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «La Caseta», orientat a promocionar la
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
la gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Nous enfocaments en la rehabilitació
de persones amb dany cerebral adquirit», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «ApreciARTE.
Projecte d'intervenció psicosocial i creació artística»,
adreçat especialment a persones que estan en situació
de vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar
la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria de Territorial Burgos 2020: Projecte
«Projecte d'innovació social: de la transició en la vida
adulta cap a l'ocupabilitat» per impulsar iniciatives
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Projecte
psicoeducatiu i social FamiTEA: Servei domiciliari i
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(Euros)

IMPORT

23.950

ENTITAT
FAMILIAR, PSICOEDUCATIVA Y SOCIAL

ASOCIACIÓN HISPALENSE DE TERAPIAS
ECUESTRES

34.970 ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE JEREZ

18.740 ASOCIACIÓN HOGARES COMPARTIDOS

ASOCIACIÓN ICTUS DE ASTURIAS Y
10.000 OTRAS LESIONES CEREBRALES
ADQUIRIDAS (ASICAS)

24.410 ASOCIACIÓN IMERIS

ASOCIACIÓN INCIDE (INCLUSIÓN,
23.200 CIUDADANÍA, DIVERSIDAD Y
EDUCACIÓN)

21.000 ASOCIACIÓN INICIATIVA EDUCATIVA

34.620

ASOCIACIÓN INNICIA I+D SOCIAL Y
COLABORATIVO

16.590

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
TELÉFONO DE LA ESPERANZA
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DESCRIPCIÓ
convivències familiars», adreçat especialment a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Hipoteràpia per
a la discapacitat» per impulsar iniciatives adreçades
sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Llavors de Pau: Projecte d'informació,
formació i prevenció de la violència i les tecno
addiccions», orientat 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
2021: Projecte «Llars compartides per a gent gran
exclosa», orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Promoció de l'autonomia i la participació
social de persones amb discapacitat per ictus», orientat
a impulsar projectes en el medi rural, adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Programa de prevenció de la violència
filioparental», orientat 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 Andalusia 2021: Projecte «Gent gran en
xarxa» per impulsar iniciatives adreçades sobretot a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Programa d'educació parental i
relacions igualitàries amb dones recluses i les seves
famílies», orientat a promoure el desenvolupament
social i educatiu d'infants i joves en situació de
vulnerabilitat i de les seves famílies, i també la inclusió
social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Connectant», orientat a impulsar projectes en
el medi rural, adaptats a les característiques territorials
i necessitats socials per millorar les condicions de vida,
generar oportunitats i prevenir el risc d'exclusió de les
persones a l'àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Xat de l'esperança - junts contra la
covid», orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
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(Euros)

IMPORT

20.330

ENTITAT

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
TELÉFONO DE LA ESPERANZA

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL
11.210 TELÉFONO DE LA ESPERANZA. LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA

ASOCIACIÓN ÍTACA PARA EL
27.990 DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LA
INFANCIA Y JUVENTUD

4.500 ASOCIACIÓN IZARBIDE

ASOCIACIÓN JIENNENSE PARA LA
6.170 PROMOCIÓN DE LA MUJER CON
DISCAPACIDAD LUNA

13.700

ASOCIACIÓN JUVENIL ACERCANDO
REALIDADES

23.940 ASOCIACIÓN JUVENIL CARABELA

12.440 ASOCIACIÓN LA FRONTERA

113.000

ASOCIACIÓN LANTXOTEGI

17.720 ASOCIACIÓN LAS CALZADAS

38.730 ASOCIACIÓN LUAR
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DESCRIPCIÓ
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Atenció a persones amb trastorn
mental: Compta amb nosaltres», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Escoltant la gent
gran de les Canàries», adreçat especialment a persones
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Aljadid, nous camins», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent
gran en activitats tecnològiques, socials i culturals.
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Projecte
Marama: Atenció psicosocial a dones amb discapacitat»
per impulsar iniciatives adreçades sobretot a persones
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Habitatge d'inclusió social per a joves extutelats amb discapacitat o sense: TESEO».
Convocatòria la finalitat de la qual és contribuir a
superar els reptes residencials actuals en els col·lectius
més vulnerables i promoure la inclusió residencial i la
vida independent a través de programes d'intervenció
integral centrada en la persona per fomentar
l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Acompaña2
2022» per impulsar iniciatives adreçades sobretot a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Menors amb valors», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Programa formatiu complementari per a joves migrants
d'entre 18 i 23 anys participants en el Servei «KIDEAK»
amb l'objectiu de contribuir a la integració
socioeducativa dels joves participants en aquest Servei.
Convocatòria de Territorial Burgos 2020: Projecte
«Envellir tot un art» per impulsar iniciatives adreçades
sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Aprenents» per facilitar la inserció laboral i la millora
de l'ocupabilitat de les persones més vulnerables,
promovent projectes adreçats a joves, persones amb
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

ASOCIACIÓN LUGUESA DE
25.850 INFORMACIÓN E AXUDA Ó
DROGODEPENDIENTE

ASOCIACIÓN LUPUS Y ENFERMEDADES
11.150 AUTOINMUNES EN CANARIAS LUPUSCAN

41.970

ASOCIACIÓN MANOS ABIERTAS CON
NORTE

17.480 ASOCIACIÓN MARBELLA VOLUNTARIA

24.790

ASOCIACIÓN MATIZ. EDUCACIÓN EN
VALORES PARA UNA CO

23.930 ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ

39.190 ASOCIACIÓN MESTURA

11.670 ASOCIACIÓN MINUSVÁLIDOS MURGI

23.280 ASOCIACION MOJO DE CAÑA

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
discapacitat o trastorn mental i persones en risc
d'exclusió social
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Pla d'Animació Sociocultural: potenciant
xarxes educatives a la presó», orientat 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 Canàries 2021: Projecte «Projecte de
consolidació i difusió», adreçat especialment a persones
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Projecte socioeducatiu amb
menors i famílies de Polígono Norte i El Vacie», orientat
a promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Programa
d'atenció integral adreçat a gent gran per al foment de
l'envelliment actiu enfocat a prevenir la soledat i
l'aïllament» per impulsar iniciatives adreçades sobretot
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
i que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «La implementació de l'estratègia antirumors
en l'àmbit educatiu com a eina clau per al foment de la
convivència intercultural», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Llar d'oportunitats per a dones, homes i
famílies monoparentals maternes en risc d'exclusió
socioresidencial». Convocatòria la finalitat de la qual és
contribuir a superar els reptes residencials actuals en
els col·lectius més vulnerables i promoure la inclusió
residencial i la vida independent a través de programes
d'intervenció integral centrada en la persona per
fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Atope Edició II» per facilitar la inserció laboral i la
millora de l'ocupabilitat de les persones més
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «S.A.C.S.E. Implantació del sistema
integral alternatiu de comunicació en situacions
d'emergència», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Dies compartits», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

18.130

ASOCIACIÓN MOSTOLEÑA DE
E.MULTIPLE

20.000

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE
AZUCARADOS CORNER DIABETIC

34.960 ASOCIACIÓN MUNDO EN MOVIMIENTO

14.520

ASOCIACIÓN MURCIANA DE
REHABILITACIÓN PS

16.940 ASOCIACIÓN MURIALDO

23.990 ASOCIACIÓN NACIONAL AFAR. SEVILLA

ASOCIACIÓN NORTE DE TENERIFE DE
14.150 ATENCIÓN A LAS
DROGODEPENDENCIAS

26.970

ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL
AMPARO APREME

12.740

ASOCIACION NUEVA CIUDADANÍA POR
LA INTERCULTURALIDAD
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DESCRIPCIÓ
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Foment de l'autonomia personal per a
persones afectades d'Esclerosi Múltiple», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Col·laboració amb l'Asociación Mundial de Azucarados
Corner Diabetic, per donar continuïtat a les activitats de
l'associació i, sobretot, per atendre els pacients malalts
de diabetis i poder finançar els seus tractaments
correctament.
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Sembrant antiracisme», orientat a impulsar
projectes en el medi rural, adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Experiència pilot d'un servei
d'habitatge amb suport per promoure la vida
independent per a persones amb TMG i/o addiccions»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Centres infantils d'atenció i prevenció social
Murialdo Margarides i Getafe Centro», orientat a
facilitar el desenvolupament integral i el procés
d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Habitatge de suport a la reinserció de
persones amb problemes de drogodependències i
addiccions sense substàncies en procés d'inclusió
social». Convocatòria la finalitat de la qual és contribuir
a superar els reptes residencials actuals en els
col·lectius més vulnerables i promoure la inclusió
residencial i la vida independent a través de programes
d'intervenció integral centrada en la persona per
fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Empléate»,
adreçat especialment a persones que estan en situació
de vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar
la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Papallones de
colors», adreçat especialment a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Recurs d'allotjament i intervenció integral per
a homes i dones migrants sense sostre». Convocatòria
la finalitat de la qual és contribuir a superar els reptes
residencials actuals en els col·lectius més vulnerables i
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

150.000 ASOCIACIÓN NUEVA VIDA

17.850

ASOCIACIÓN OFERTA CULTURAL DE
UNIVERSITARIOS MAYORES

ASOCIACIÓN ONUBENSE PARA LA
25.990 NORMALIZACIÓN EDUCATIVA, SOCIAL Y
LABORAL

20.720

ASOCIACIÓN PARA DISCAPACITADOS
INTELECTUALES DE JÓDAR (JAÉN)

23.890

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL RAYUELA

ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A
15.310 PERSONAS CON NECESIDADES
ESPECIALES: ANNE-AXARQUIA

ASOCIACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS
20.730
CON DIFERENTES CAPACIDADES
INTELECTUALES

14.040

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA
LAS ENFERMEDADES RENALES. JAÉN

38.970

ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN "A
TIEMPO"
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DESCRIPCIÓ
promoure la inclusió residencial i la vida independent a
través de programes d'intervenció integral centrada en
la persona per fomentar l'empoderament i l'autonomia
personal.
Projecte per garantir el correcte desenvolupament del
Programa d'Atenció Integral per a menors i dones
víctimes de tràfic de persones amb seu a Cantàbria.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «OFECUM davant la soledat no desitjada, a
través de la cultura i la sociabilitat», orientat a facilitar
el desenvolupament integral i el procés d'inclusió social
de les persones en situació de vulnerabilitat,
potenciant-ne les capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Ocupació amb suport: la diversitat com valor afegit»,
orientat a promoure projectes d'inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d'exclusió, amb atenció
especial a les persones i els col·lectius en situació
d'especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Atenció integral a persones amb
diversitat funcional intel·lectual i entorn pròxim»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Turempleo 7»,
adreçat especialment a persones que estan en situació
de vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar
la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Programa de
teràpia ocupacional per millorar la qualitat de vida de
les persones amb discapacitat» per impulsar iniciatives
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Aula de transició
a la vida adulta per a persones amb diferents capacitats
intel·lectuals», adreçat especialment a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Atenció
cognitiva social i emocional a persones amb malaltia
renal i familiars» per impulsar iniciatives adreçades
sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «ATIEMPO. Intervenció amb menors, i les
seves famílies, en situació de vulnerabilitat social en
època post-COVID», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL
MENOR, LA FAMILIA, PROMOCIÓN DE
25.910
PUNTOS DE ENCUENTRO Y
MEDIACIÓN... EGINTZA

ASOCIACION PARA PERSONAS CON
23.990 TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA DE
MURCIA, ASTEAMUR

16.200 ASOCIACIÓN PARKINSON ALCORCON

31.830 ASOCIACIÓN PARKINSON ALICANTE

21.660 ASOCIACION PARKINSON ARAGON

ASOCIACIÓN POR LA FORMACIÓN
PROFESIONAL, INTEGRAL Y SOCIAL DE
31.990
LA PERSONA - INSERTA ANDALUCIADELEGACIÓN JAÉN

ASOCIACIÓN POR LA FORMACIÓN
PROFESIONAL, INTEGRAL Y SOCIAL DE
31.990
LA PERSONA - INSERTA ANDALUCIADELEGACIÓN GRANADA

ASOCIACIÓN POR LA FORMACIÓN
PROFESIONAL, INTEGRAL Y SOCIAL DE
31.990
LA PERSONA - INSERTA ANDALUCIADELEGACIÓN MÁLAGA
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DESCRIPCIÓ
d'oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Servei d'atenció psicosocial transcultural
(BIDELAGUN)», orientat 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
2021: Projecte «Unitats integrades a la comunitat.
Projecte de promoció d'autonomia personal per a
persones amb autisme», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Rehabilitació integral en persones amb
Parkinson», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Atenció Integral en Parkinson»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Teràpies de rehabilitació online i
domiciliàries per a persones amb discapacitat per
malaltia de Parkinson», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Programa d'inserció sociolaboral per a joventut en
situació de vulnerabilitat», orientat a promoure
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Programa d'inserció sociolaboral per a joventut en
situació de vulnerabilitat», orientat a promoure
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Programa d'inserció sociolaboral per a joventut en
situació de vulnerabilitat», orientat a promoure
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
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(Euros)

IMPORT

22.500

ENTITAT

ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y EL
DESARROLLO

ASOCIACION POR LA VIDA
16.920 INDEPENDIENTE DE PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL (AVI)

18.830 ASOCIACIÓN PRIMERA PREVENCIÓN

23.690

ASOCIACIÓN PRO INSERCIÓN LABORAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

13.260 ASOCIACION PRO JUVENTUD AIS

23.920

ASOCIACIÓN PRO-DISCAPACITADOS
PSÍQUICOS ESTEPONA

12.160

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

28.790

ASOCIACIÓN PROVINCIAL PRO
MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE JAÉN

31.600 ASOCIACIÓN PROYECTO ALFA
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Sembrant canvis per a una societat
extremenya més inclusiva, plural i cohesionada»,
orientat a facilitar el desenvolupament integral i el
procés d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, potenciant-ne les capacitats i afavorint la
igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Escola de vida independent AVIMÁLAGA 2021». Convocatòria la finalitat de la qual és contribuir
a superar els reptes residencials actuals en els
col·lectius més vulnerables i promoure la inclusió
residencial i la vida independent a través de programes
d'intervenció integral centrada en la persona per
fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Programa Timó: Suport
psicosocial i educatiu a famílies en situació de
vulnerabilitat»,
orientat
a
promoure
el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Caminant cap a
la independència» per impulsar iniciatives adreçades
sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Intervenció psicològica, integració social i
competència familiar per joves amb addicció
tecnològica en risc d'exclusió social i els seus familiars»,
orientat 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 Andalusia 2021: Projecte «Pilotatge de
vida independent» per impulsar iniciatives adreçades
sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Oferint
oportunitats d'inclusió per a persones amb TEA» per
impulsar iniciatives adreçades sobretot a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Formació per a
la promoció de capacitats de persones amb discapacitat
intel·lectual i del desenvolupament» per impulsar
iniciatives adreçades sobretot a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Alfabetització i inclusió social de dones»,
orientat 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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IMPORT
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Convisc per l'autonomia». Convocatòria la
finalitat de la qual és contribuir a superar els reptes
residencials actuals en els col·lectius més vulnerables i
23.450 ASOCIACIÓN PROYECTO CONVIVO
promoure la inclusió residencial i la vida independent a
través de programes d'intervenció integral centrada en
la persona per fomentar l'empoderament i l'autonomia
personal.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Ballant sota la Pluja», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu
14.180 ASOCIACIÓN PROYECTO HOGAR. APH
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Revitalitzant El Valle: Itineraris d'inserció
sociolaboral i residencial a través de formacions en
esgrafiat i agroecologia», orientat a impulsar projectes
ASOCIACIÓN PROYECTO REGENERACIÓN
29.990
en el medi rural, adaptats a les característiques
LA BOLINA
territorials i necessitats socials per millorar les
condicions de vida, generar oportunitats i prevenir el
risc d'exclusió de les persones a l'àrea territorial on es
duen a terme
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Programa Context (investigació, formació,
ASOCIACIÓN PSIMA (PROFESIONALES
intervenció i prevenció de la violència de gènere a
24.130 SOCIALES EN LA INTERVENCIÓN DEL
través del treball amb l'agressor», orientat a facilitar el
MALTRATO)
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Capacitació i foment de l'ocupabilitat de
persones en risc d'exclusió social a les comarques de
Las Vegas i l'Alcarria de Alcalá», orientat a impulsar
18.970 ASOCIACIÓN REFORESTA
projectes en el medi rural, adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Projecte
Almogaren 2021», adreçat especialment a persones que
12.970 ASOCIACIÓN REHOYANDO
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Centre de dia per a gent gran virtual»,
orientat a promocionar la vida independent,
24.000 ASOCIACIÓN ROSALEDA PAN BENDITO
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Culturae Joven» per facilitar la inserció laboral i la
ASOCIACION RURAL DE DESARROLLO Y
millora de l'ocupabilitat de les persones més
25.990
COOPERACION EUROPEA
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Projecte
socioeducatiu Aula Oberta» per impulsar iniciatives
29.400 ASOCIACION RUTAS DE SEVILLA
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
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DESCRIPCIÓ
d'oportunitats a Andalusia.

Convocatòria Burgos 2021: Projecte «Cap al meu
Projecte de Vida» - IKIGAI. Programa de vocacions
ASOCIACION SALTANDO CHARCOS,
primerenques amb adolescents» per impulsar
15.730 INICIATIVAS PARA LA INSERCION
iniciatives adreçades sobretot a persones que estan en
SOCIOLABORAL
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a la província de Burgos
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «SAD/AI»,
adreçat especialment a persones que estan en situació
6.190 ASOCIACIÓN SALUD MENTAL AFESUR
de vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar
la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «UBUNTU SEI.0», orientat a facilitar el
ASOCIACIÓN SEI. SERVICIO EDUCATIVO
23.150
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
INTERCULTURAL
les persones en situació de vulnerabilitat, potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«TRASGU», orientat a promoure projectes d'inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb
36.450 ASOCIACIÓN SER JOVEN
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Atenció integral en zones rurals», orientat a
impulsar projectes en el medi rural, adaptats a les
23.990 ASOCIACION SEVILLANA DE E.MULTIPLE característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Programa RAEM (Reconeix-te, activa't i ocupa't)»,
orientat a promoure projectes d'inserció sociolaboral
ASOCIACIÓN SEVILLANA DE EDUCACIÓN adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
16.380
EMOCIONAL - ASEMO
mental o persones en risc d'exclusió, amb atenció
especial a les persones i els col·lectius en situació
d'especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria de Territorial Burgos 2020: Projecte
«PERSONES i PROJECTES de VIDA. Projecte d'atenció
afectiva i emocional a persones amb discapacitat,
ASOCIACION SEXUALIDAD Y
malalties estranyes i/o problemes en la salut mental»
23.980
DISCAPACIDAD
per impulsar iniciatives adreçades sobretot a persones
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Conexus» per
impulsar iniciatives adreçades sobretot a persones que
27.400 ASOCIACIÓN SIGNA ESPAÑA
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Millorant la qualitat de vida de les
persones amb Síndrome 22q11 i les seves famílies a
través de l'atenció psicosocial i de la dansa», orientat a
12.580 ASOCIACIÓN SÍNDROME 22Q11
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
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Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Aretusa: Biofeedback i Mindfulness per
a la millora de les competències psicosocials de la
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
persona amb Síndrome de Down», orientat a
16.620
NAVARRA
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Projecte
EMrédate. Atenció personalitzada a persones amb
ASOCIACION SOCIAL PICHON TRAIL
Esclerosi Múltiple», adreçat especialment a persones
23.070
PROJECT
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats.
Convocatòria de Territorial Burgos 2020: Projecte
«Tallers inclusius d'arts plàstiques: CONECT-ARTE» per
impulsar iniciatives adreçades sobretot a persones que
14.600 ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL BERBIQUÍ
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Educa Zaidin», orientat a
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DE
promoure el desenvolupament social i educatiu
24.440
ADULTOS ZAIDIN
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Vitamina C:
Convivència, Creativitat i Cures» per impulsar iniciatives
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
22.810 ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA PAZ
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Argana siente de
colores», adreçat especialment a persones que estan en
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA VIDA
23.300
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
ES ZUAINA
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Suport psicosocial i pedagògic en
l'acollida a famílies immigrants. Un enfocament actiu i
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD
23.820
creatiu», orientat a promoure el desenvolupament
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
social i educatiu d'infants i joves en situació de
vulnerabilitat i de les seves famílies, i també la inclusió
social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Més Ocupació 2.0», orientat a promoure projectes
d'inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD SIN
31.100
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
FRONTERAS "SSF"
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Tardes de garatge», orientat a facilitar el
ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE MAGNI DE
22.500
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
MADRID
les persones en situació de vulnerabilitat, potenciant-ne
les capacitats i afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Servei d'atenció
multidisciplinària 2022», adreçat especialment a
ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE ESCLEROSIS
10.740
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
MÚLTIPLE
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats.
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ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE
TRISÓMICOS 21

23.010 ASOCIACIÓN TRAS LAS HUELLAS

23.880 ASOCIACIÓN VALENCIA MOVEMENT

34.710 ASOCIACION YUNA

27.990 ASOCIACIÓN ZUBIKO

35.000 ASPACE NAVARRA

16.990

ASPANIDO. ASOC. DE PADRES DE NIÑOS
DOWN

23.940 ASPANSOR ZARAGOZA

47.470 ASPAR LA BESANA SALAMANCA
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Suports per a
l'autonomia de persones amb síndrome de Down»,
adreçat especialment a persones que estan en situació
de vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar
la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «La Recocina», orientat a impulsar projectes
en el medi rural, adaptats a les característiques
territorials i necessitats socials per millorar les
condicions de vida, generar oportunitats i prevenir el
risc d'exclusió de les persones a l'àrea territorial on es
duen a terme
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Motion Lab», orientat a promocionar la
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
la gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Pequeyuna, atenció psicosocial i
terapèutica per a menors amb necessitats educatives
especials», orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Programa integral Zubia/Pont per
a la inclusió social de persones recluses als centres
penitenciaris de Basauri i Araba», orientat a promoure
el desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Programa de ciutadania activa per a
persones amb paràlisi cerebral i/o discapacitats afins»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Camí a la meva independència»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Autonomia personal de persones amb
discapacitat auditiva», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «ACOMPAÑA2: Servei d'acompanyament
integral», orientat a impulsar projectes en el medi rural,
adaptats a les característiques territorials i necessitats
socials per millorar les condicions de vida, generar
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8.160 ASPAS ALBACETE

19.410 ASPE CONTRA EL ALZHEIMER

34.900 ASPRODES-FEAPS

8.130 ASPRODIS ELDA

34.650 ASS DISCAPACITAT VISUAL CATALUNYA

23.780 ASS PARKINSON SEGOVIA

39.770 ASS PUNT DE REFERÈNCIA

15.000 ASS. CATALANA SÍNDROME X FRÁGIL

35.990

ASS. LLUITA MALALTIES RONYÓ. PALMA
DE M.
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oportunitats i prevenir el risc d'exclusió de les persones
a l'àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Eliminació de barreres de comunicació:
Interpretació de llenguatge de signes», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Ampliació de l'atenció a persones amb
malalties neurodegeneratives», orientat a promocionar
la vida independent, l'autonomia personal i el benestar
de la gent gran, persones amb discapacitats o amb
trastorn mental o malalties i també l'atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Symbios: cuidar i viure junts», orientat
a promocionar la vida independent, l'autonomia
personal i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Re-activa't», orientat a promocionar la
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
la gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Atenció i
Rehabilitació psicosocial per a persones amb
discapacitat visual». Convocatòria que té com a finalitat
col·laborar amb organitzacions no lucratives que
desenvolupin projectes a Catalunya, sobretot adreçats a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social, i
que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Desbloquejats: promoció de
l'autonomia personal per a malalts de Parkinson»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Impuls a
l'emancipació de la joventut tutelada vulnerable: nou
model habitatge inclusiu» per impulsar iniciatives a
Catalunya adreçades sobretot a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Programa
d'autodeterminació per a joves amb la Síndrome X
Fràgil», adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Autoatenció, prevenció i educació en
salut, eines clau en malalties cròniques: diabetis i
renal», orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
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14.830 ASS. PARKINSON MADRID

14.500

ASS. PP. DEFICIENTES PSÍQUICOS
ALGECIRAS

11.780

ASS.CATALANA DE MALALTS DE
HUNTINGTON

16.970 ASS.ESCLEROSIS TUBEROSA DE MADRID

26.250 ASSOC VEINS FONT DE CAPELLADES

34.870

ASSOC. CLUB SANTFELIU INFANTIL I
JUVENIL

54.000

ASSOC. PALLAPUPAS-PALLASSOS
D'HOSPITAL

13.710

ASSOCIAÇÃO A4 - ACOLHER, ACEITAR,
AGIR, ADAPTAR

19.980 ASSOCIAÇÃO APOJOVI

30.000 ASSOCIAÇÃO ARES DO PINHAL

29.080 ASSOCIAÇÃO BIOLIVING
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malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Atenció integral: Estadis avançats en
malaltia de Parkinson», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Apadis sostenible» per facilitar la inserció laboral i la
millora de l'ocupabilitat de les persones més
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Programa
d'atenció integral ACMAH», adreçat a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar
la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Promoció de l'autonomia i la vida
independent en persones amb Esclerosi Tuberosa»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Somriures
solidaris», adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «El teu
moment» per impulsar iniciatives a Catalunya
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «L'humor com a
eina per al benestar de les persones hospitalitzades i les
seves famílies», adreçat a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «A cestaria pela inserção sociolaboral»,
orientat a promoure la millora de la qualitat de vida i la
igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«Mil e um fios - Alinhando» en zones rurals de Portugal,
l'objectiu del qual consisteix a millorar la qualitat de
vida i la igualtat d'oportunitats de persones en situació
de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «Oficinas CriAres», orientat a promoure la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats
de persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«Albergaria + Ativa» en zones rurals de Portugal,
l'objectiu del qual consisteix a millorar la qualitat de
vida i la igualtat d'oportunitats de persones en situació
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DESCRIPCIÓ
de vulnerabilitat

Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «Integrar quem cuidou», orientat a promoure
ASSOCIAÇÃO CUIDADORES –
41.000
la millora de la qualitat de vida i la igualtat
MELHORAR A VIDA DE QUEM CUIDA
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«DAR+ VIVER+» en zones rurals de Portugal, l'objectiu
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE
18.090
del qual consisteix a millorar la qualitat de vida i la
SANFINS DO DOURO
igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «Oficina de Restauro/Madeira com Loja
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO POVO DE
Online», per al desenvolupament de projectes en
22.080
ALVAIÁZERE
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 de Projectes de Recerca en Salut 2021.
ASSOCIAÇÃO DA FACULDADE DE
Projecte «LIVERip. Biologia de RIPK3 i objectiu en
FARMÁCIA PARA A INVESTIGAÇÃO E
malalties hepàtiques metabòliques». Convocatòria
320.000
DESENVOLVIMENTO
orientada a la recerca biomèdica i adreçada a
institucions de recerca d'Espanya i Portugal.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «Pais Fortalecidos, Filhos Protegidos», orientat
ASSOCIAÇÃO DAS ALDEIAS DE CRIANÇAS a facilitar el desenvolupament integral i la salut
24.390
SOS DE PORTUGAL
d'infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat
social, i també el reforç de les habilitats parentals a
Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«Saudavelmente Rural» en zones rurals de Portugal,
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
29.950
l'objectiu del qual consisteix a millorar la qualitat de
DAS TERRAS DO REGADIO
vida i la igualtat d'oportunitats de persones en situació
de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO
Projecte «Rede Resilência», orientat a promoure la
16.030
COMPLEXO HABITACIONAL DE RINGE
millora de la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats
de persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
ASSOCIAÇÃO DE MÚSICA, EDUCAÇÃO E Suport a la temporada 2021 de l'Orquestra
100.000 CULTURA - O SENTIDO DOS SONS
Metropolitana de Lisboa.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «Promoção da Empregabilidade Senior»,
29.610 ASSOCIAÇÃO DNOVO
orientat a promoure la millora de la qualitat de vida i la
igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «Dinamització Esportiva Sènior». Convocatòria
ASSOCIAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE
11.510
orientada a promoure la millora de la qualitat de vida i
ESCAPÃES
la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat a Portugal.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte
«Digit@l
Envolve-N(v)OS»,
per
al
ASSOCIAÇÃO FAMALICENSE DE
desenvolupament de projectes en l'àmbit nacional de
31.650
PREVENÇÃO E APOIO À DEFICIÊNCIA
Portugal que promoguin la millora de la qualitat de vida
i la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «Academia Atena», per al desenvolupament
22.520 ASSOCIAÇÃO GRÃO VASCO
de projectes en l'àmbit nacional de Portugal que
promoguin la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
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15.780 ASSOCIAÇÃO HUMANIDADES

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE
34.000 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
PEDRÓGÃO GRANDE

26.970 ASSOCIAÇAO JUVENIL TRANSFORMERS

75.000

ASSOCIAÇÃO MARVÃO INTERNATIONAL
MUSIC FESTIVAL

45.000

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO
IDOSO - A.N.A.I.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES
136.548 DE CABRA BRAVIA

27.400 ASSOCIAÇÃO NAVAL DE LISBOA

65.000

ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA SEM
FRONTEIRAS

28.950

ASSOCIAÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE
CIDADÃOS INADAPTADOS DA LOUSÃ

26.350

ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E
INTEGRAÇÃO PSICOSSOCIAL - AEIPS

34.000

ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E
PROTECÇÃO DO GADO ASININO

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E
34.400 AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE
MENTAL DE COIMBRA

15.120

ASSOCIAÇÃO PREVENIR- DELEGACIÓN
ESPAÑOLA

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «Geração HUMANUS - Educar com Coração»,
orientat a facilitar el desenvolupament integral i la salut
d'infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat
social, i també el reforç de les habilitats parentals a
Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«Academia Sénior Vida Por Vida» en zones rurals de
Portugal, l'objectiu del qual consisteix a millorar la
qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats de persones
en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «Reformadors». Convocatòria orientada a
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal.
Suport al Festival Internacional de Música de Marvão
2021
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «Ments sanes en gent gran sana».
Convocatòria orientada a promoure la millora de la
qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats de persones
en situació de vulnerabilitat a Portugal.
Promove 2020-2021. Projecte pilot «Casa del Patrimoni
Ramader com a atractiu turístic». El programa
«Promove. El futur de l'interior» té com a objectiu
impulsar el desenvolupament de les regions de l'interior
de Portugal.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «ANLisboa - Tejo para Todos», per al
desenvolupament de projectes en l'àmbit nacional de
Portugal que promoguin la millora de la qualitat de vida
i la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Col·laboració en l'execució del programa d'activitats el
2021.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «TETRIS - Treino e Inclusão Social», per al
desenvolupament de projectes en l'àmbit nacional de
Portugal que promoguin la millora de la qualitat de vida
i la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «Vida na Comunidade: Apoio habitacional para
a inclusão comunitária», per al desenvolupament de
projectes en l'àmbit nacional de Portugal que
promoguin la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«Bolsa de Colaboração Agrícola» en zones rurals de
Portugal, l'objectiu del qual consisteix a millorar la
qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats de persones
en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «Nós investigamos, todos jogam», per al
desenvolupament de projectes en l'àmbit nacional de
Portugal que promoguin la millora de la qualitat de vida
i la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Nino i Nina:
Programa d'habilitats. Detecció i atenció primerenca de
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO SOCIAL,
39.250 RECREATIVA, DESPORTIVA E
HUMANITÁRIA DE MACEIRA

27.020

ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS
DIABÉTICOS DE PORTUGAL

34.000 ASSOCIAÇÃO QUINTA DAS ÁGUIAS

35.960 ASSOCIAÇÃO SEMEAR TALENTOS, IPSS

24.700

ASSOCIAÇÃO SOCIAL RECREATIVA
CULTURAL BEM FAZER VAI AVANTE

59.550 ASSOCIAÇÃO TERRA DOS SONHOS

30.000 ASSOCIACIÓ "IN VIA"

11.250 ASSOCIACIÓ AJUDAM PREDEGENT

40.000 ASSOCIACIÓ AMPUTATS SANT JORDI

30.000 ASSOCIACIÓ APRENEM

19.580 ASSOCIACIÓ AUTISME AMB FUTUR

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
casos de risc», adreçat especialment a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«(S)Em Retaguarda» en zones rurals de Portugal,
l'objectiu del qual consisteix a millorar la qualitat de
vida i la igualtat d'oportunitats de persones en situació
de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «Aceder Saúde: Integrar o Migrante com
Diabetes nos cuidados de saúde», orientat a promoure
la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«Quinta Pedagógica» en zones rurals de Portugal,
l'objectiu del qual consisteix a millorar la qualitat de
vida i la igualtat d'oportunitats de persones en situació
de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «Kids & Science», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i la salut d'infants i
adolescents en situacions de vulnerabilitat social, i
també el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «CATAPULTA", orientat a promoure la millora
de la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «Oficina do Sonho», orientat a promoure la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats
de persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «UBUNTU:
Aprenem Junts», adreçat a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Afrontar
l'envelliment en temps COVID-19». Convocatòria que té
com a finalitat col·laborar amb organitzacions no
lucratives que desenvolupin projectes a Catalunya,
sobretot adreçats a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Empodera't:
acompanyament
per
l'autonomia
personal».
Convocatòria que té com a finalitat col·laborar amb
organitzacions no lucratives que desenvolupin projectes
a Catalunya, sobretot adreçats a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Construïm
capacitat. Inclusió educativa alumnes amb autisme» per
impulsar iniciatives a Catalunya adreçades sobretot a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Transició a la vida adulta», orientat a
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(Euros)

IMPORT

40.000

ENTITAT

ASSOCIACIÓ BASKET BEAT: ESPORT ART
I ACCIÓ SOCIAL

15.810 ASSOCIACIÓ BEQUES JOV

35.620

ASSOCIACIÓ CAF, COMUNITATS
AUTOFINANÇADES

25.630

ASSOCIACIÓ CAMPUS ROM - XARXA
UNIVERSITÀRIA GITANA DE CATALUNYA

35.700

ASSOCIACIÓ CATALANA DE DÈFICITS
IMMUNITARIS PRIMARIS

22.500 ASSOCIACIÓ CATNOVA

47.880 ASSOCIACIÓ CATNOVA

20.960

ASSOCIACIÓ CONTRA L’ANOREXIA I LA
BULIMIA

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Bots pel canvi:
Projecte socioeducatiu de Basket Beat». Convocatòria
que té com a finalitat col·laborar amb organitzacions no
lucratives que desenvolupin projectes a Catalunya,
sobretot adreçats a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria
Catalunya
2020.
Projecte
«Autoconeixement i creativitat per al benestar
emocional de la família educativa de centres de màxima
complexitat». Convocatòria que té com a finalitat
col·laborar amb organitzacions no lucratives que
desenvolupin projectes a Catalunya, sobretot adreçats a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social, i
que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Llavors de
convivència i empoderament en temps de COVID-19»,
adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «IT4All. Projecte
de desenvolupament comunitari per millorar les
competències digitals i lluitar contra l'exclusió social»
per impulsar iniciatives a Catalunya adreçades sobretot
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
i que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Tinc IDP. No estic sol. Suport psicosocial
als infants amb immunodeficiències primàries i a les
seves famílies», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Obrint nous
camins». Convocatòria que té com a finalitat col·laborar
amb organitzacions no lucratives que desenvolupin
projectes a Catalunya, sobretot adreçats a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social, i que té
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar
la igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «InmiGrans generant valor», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Suport a persones afectades per un
trastorn de la conducta alimentària en temps de la
COVID-19», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
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(Euros)

IMPORT

30.000

15.550

30.000

15.000

11.710

29.880

40.000

27.220

20.950

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Trastorns de la
conducta alimentària i COVID-19: suport psicosocial a
ASSOCIACIÓ CONTRA L’ANOREXIA I LA
persones afectades i famílies», adreçat a persones que
BULIMIA
estan en situació de vulnerabilitat social i que té
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar
la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Millora de l'ocupabilitat de persones amb alt risc
d'exclusió social», orientat a promoure projectes
ASSOCIACIÓ COORDINADORA D'AJUDA d'inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
UNIDA
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «La Carpintería,
projecte d'emprenedoria per a dones en situació de
vulnerabilitat» per impulsar iniciatives a Catalunya
ASSOCIACIÓ CULTURAL HEBE
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Ajuda integral
contra la violència masclista». Convocatòria que té com
a finalitat col·laborar amb organitzacions no lucratives
que desenvolupin projectes a Catalunya, sobretot
ASSOCIACIÓ DE DONES CA L'AURÈLIA
adreçats a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Impliquem els nois! Escoltem-los i promovem
masculinitats alternatives per prevenir violències des
ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR dels serveis informatius i assistencials de salut»,
DE CATALUNYA I BALEARS
orientat 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 Catalunya 2020: Projecte «Servei
d'intervenció cap a la vida independent en temps de
pandèmia COVID-19 de les dones amb discapacitat»,
ASSOCIACIÓ DONES NO ESTÀNDARDS
adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Comunicació
comunitària: construïm ponts per a la inclusió social»
per impulsar iniciatives a Catalunya adreçades sobretot
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ÍTACA
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
i que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Programa Educació Global»,
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA TROPEZANDO orientat a promoure el desenvolupament social i
CON SUERTE
educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Personal d'acompanyament amb
suport tècnic», orientat a promocionar la vida
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA XERA
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

30.000 ASSOCIACIÓ EL TRAMPOLÍ

33.480

ASSOCIACIÓ GITANA DE DONES DROM
KOTAR MESTIPEN

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

10.000

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA SÍNDROME
DOWN

15.150

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA SÍNDROME
DOWN

18.290 ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL LA SÍNIA

30.000 ASSOCIACIÓ MÓNBANYOLES

38.500 ASSOCIACIÓ PAÍS DE TERRA ROIA

19.950

ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT
CULTURAL,

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Accions
necessàries al Baix Empordà». Convocatòria que té com
a finalitat col·laborar amb organitzacions no lucratives
que desenvolupin projectes a Catalunya, sobretot
adreçats a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Referents romí
en el món escolar», adreçat a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Intersecciona: Sensibilització i acció
comunitària per a la prevenció de les violències
interseccionals i la promoció de la diversitat cultural»,
orientat 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 Catalunya 2020: Projecte «Integra XXI»
per impulsar iniciatives a Catalunya adreçades sobretot
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
i que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Desperta't». Convocatòria la finalitat de la
qual és contribuir a superar els reptes residencials
actuals en els col·lectius més vulnerables i promoure la
inclusió residencial i la vida independent a través de
programes d'intervenció integral centrada en la persona
per fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Dones pageses,
un projecte d'acció social, interculturalitat i
sostenibilitat al Baix Gaià» per impulsar iniciatives a
Catalunya adreçades sobretot a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Espai Món
Banyoles. Fase 2» per impulsar iniciatives a Catalunya
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Museu de Camins: camins que connecten
persones», orientat a impulsar projectes en el medi
rural, adaptats a les característiques territorials i
necessitats socials per millorar les condicions de vida,
generar oportunitats i prevenir el risc d'exclusió de les
persones a l'àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Plantem la llavor. Acollida i
formació de persones nouvingudes i activitats de
coneixement de la realitat migratòria», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

29.990

ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT
CULTURAL,

10.000

ASSOCIACIÓ PER A LA PREVENCIÓ I LA
PROMOCIÓ DE LA SALUT

29.690

ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L'ACCIÓ
SOCIAL

12.720 ASSOCIACIÓ QUILÒMETRE ZERO

19.980 ASSOCIACIÓ REINTEGRA

39.740 ASSOCIACIO SALUT I FAMILIA

10.000

ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS-PARMO (TAC
OSONA)

35.240 ASSOCIACIÓ SAO-PRAT

24.760

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL LA
FORMIGA

43.690 ASSOCIACIO UPSOCIAL
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Xarxa
d'ambaixadors migra ambientals» per impulsar
iniciatives a Catalunya adreçades sobretot a persones
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria
Catalunya
2020.
Projecte
«Acompanyament sociosanitari a persones immigrants
amb diversitat funcional i els seus cuidadors».
Convocatòria que té com a finalitat col·laborar amb
organitzacions no lucratives que desenvolupin projectes
a Catalunya, sobretot adreçats a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Acostem la
cultura». Convocatòria que té com a finalitat col·laborar
amb organitzacions no lucratives que desenvolupin
projectes a Catalunya, sobretot adreçats a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social, i que té
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar
la igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «AMBTU: Acompanyament a joves tutelats i/o
extutelats per la inclusió social i la convivència
intercultural», orientat 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 Catalunya 2020: Projecte «Finestres» per
impulsar iniciatives a Catalunya adreçades sobretot a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Minut zero.
Suport, orientació i atenció primerenca a famílies
vulnerables amb menors», adreçat a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar
la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Capaz-i-tando a las familias!», orientat
a promocionar la vida independent, l'autonomia
personal i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Suetí», adreçat
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
i que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Paraules i sons. Llengua, música i participació
de persones joves nouvingudes», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Art, escenari per a l'ocupabilitat de dones
supervivents» per facilitar la inserció laboral i la millora
de l'ocupabilitat de les persones més vulnerables,
promovent projectes adreçats a joves, persones amb
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

ASSOCIACIÓ XARXA DOS DEU, PER LA
14.660 MILLORA DEL BARRI DE LA SAGRADA
FAMÍLIA

23.360 ASTEA HUÉRCAL-OVERA

21.110

ASZA. AGRUP. SORDOS ZGZA. Y
ARAGÓN

27.960 ATIEMPO

60.000 AUDIVI VOCEM- ASOCIAÇAO CULTURAL

23.490

AUTISMO ARAGÓN. ASOCIACIÓN DE
PADRES DE NIÑOS AUTISTAS

21.170 AUTISMO MÁLAGA

26.000

AVANCEM SANTA CLARA SOCIETAT
COOP. CATALANA LIMITADA

23.970 AVANTE 3
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DESCRIPCIÓ
discapacitat o trastorn mental i persones en risc
d'exclusió social
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Acció comunitària al barri de la
Sagrada Família per l'empoderament de la ciutadania
per fer front a la COVID-19», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «¿Cuento tea contigo?», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Itineraris personalitzats d'inserció per a la millora de
l'ocupabilitat de persones amb discapacitat auditiva a
Aragó», orientat a promoure projectes d'inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «La Kalle i Atiempo. Projecte per a
l'empoderament i la inclusió sociolaboral de persones
joves i adultes en situació de vulnerabilitat social»,
orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Col·laboració amb l'Orquestra XXI per a realització del
seu programa cultural 2021
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Ampliació projecte diagnòstic i atenció
primerenca per a infants TEA i les seves famílies»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Realitat virtual i TEA», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«SHERPA», orientat a promoure projectes d'inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Pisos per a la vida independent»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
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IMPORT
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4.800 AVIMEX

4.000 AVIMGRAN

1.690.000

AXENCIA TURISMO GALICIA

35.990 AYUDA EN ACCIÓN

350.000

3.000.000

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

15.770 AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS

20.060 AYUNTAMIENTO DE VILLAVA

16.700

BADL - BAIRROS ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL

50.000 BANC DELS ALIMENTS

30.000

BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME
DO ALGARVE

11.380 BANCO DE ALIMENTOS DE HUELVA

24.640

BANCO DE ALIMENTOS DE LA COSTA
DEL SOL
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DESCRIPCIÓ
entorn familiar
Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent
gran en activitats voluntàries tecnològiques, socials i
culturals, entre d'altres, i donar suport als projectes que
desenvolupa.
Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent
gran en activitats voluntàries tecnològiques, culturals i
socials
Coordinació conjunta de les activitats promogudes per
la Xunta de Galicia en el marc de la celebració de l'any
Xacobeo
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Impulsant emprenedories sostenibles liderats
per dones de l'àmbit rural a Astúries», orientat a
impulsar projectes en el medi rural, adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Afavorir la implementació de les activitats musicals,
educatives i culturals «Concerts per al cicle nits de
Gibralfaro», «Segona Convocatòria de Premis Projectes
Culturals 2021», «Teatre en Família» i «Activitats de
l'Agència Natal Pablo Ruiz Picasso».
Col·laboració per a la realització d'activitats culturals
promogudes per l'Ajuntament de Màlaga
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Quan jugar amb les addiccions és un
problema», orientat a facilitar el desenvolupament
integral i el procés d'inclusió social de les persones en
situació de vulnerabilitat, tot potenciant les seves
capacitats i afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte
«ElikaTU»,
orientat
a
facilitar
el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «Digital Lab – capacitação para a inclusão
digital», orientat a promoure la millora de la qualitat de
vida i la igualtat d'oportunitats de persones en situació
de vulnerabilitat a Portugal
Campanya solidària d'emergència a favor dels Bancs
d'Aliments per pal·liar els efectes de la crisi causada pel
coronavirus. La quantia total es distribuirà entre els 54
Bancs d'Aliments associats a la Federació Espanyola de
Bancs d'Aliments (FESBAL).
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «CriAtividade», orientat a promoure la millora
de la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Banc d'aliments per l'ocupació» per facilitar la inserció
laboral i la millora de l'ocupabilitat de les persones més
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Genera
oportunitats» per impulsar iniciatives adreçades
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BARCELONA SUPERCOMPUTING
305.100 CENTER

BARCELONABETA BRAIN RESEARCH
305.100 CENTER

BARCELONABETA BRAIN RESEARCH
1.250.000 CENTER

25.000

BASÍLICA DELS SANTS MÀRTIRS JUST I
PASTOR

22.100

BENÉFICA E PREVIDENTE - ASSOCIAÇÃO
MUTUALISTA

BETÃO E TAIPA, CONSTRUÇÃO E
125.921 RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS, LDA

73.204 BIOCRUCES BIZKAIA

126.508

BISBAT DE SOLSONA

27.990 BIZITEGUI

25.990 BONA GENT VALENCIA

23.900 BURGOS ACOGE
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DESCRIPCIÓ
sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Desenvolupament del projecte «Estudi Alfa».
Plataforma
de
recerca
per
identificar
les
característiques fisiopatològiques primerenques de la
malaltia d'Alzheimer i detectar-la de manera precoç, i
també poder desenvolupar estratègies de prevenció.
Manteniment de la Basílica i realització de les diverses
accions de caràcter social i cultural
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «Més a prop, més segur». Convocatòria
orientada a promoure la millora de la qualitat de vida i
la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat a Portugal.
Promove 2020-2021. Projecte pilot «BTCpro».
Optimitzar els blocs de terra comprimida existents en el
mercat, millorant les seves propietats termofísiques
mitjançant el desenvolupament de solucions
alternatives per millorar-ne el comportament tèrmic. El
programa «Promove. El futur de l'interior» té com a
objectiu impulsar el desenvolupament de les regions de
l'interior de Portugal.
Projecte per al desenvolupament del programa de
beques de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat
en centres de recerca espanyols i portuguesos
d'excel·lència
Desenvolupament de la restauració de les pintures i la
renovació museogràfica de la sala de Sant Quirze de
Pedret al Museu diocesà
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Centre de dia de baixa exigència
ONARTU», orientat a promoure el desenvolupament
social i educatiu d'infants i joves en situació de
vulnerabilitat i de les seves famílies, i també la inclusió
social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Taller per a l'adquisició d'habilitats laborals: l'alqueria
productes sans», orientat a promoure projectes
d'inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Viure amb dignitat. Accés a habitatge i llar
d'acollida». Convocatòria la finalitat de la qual és
contribuir a superar els reptes residencials actuals en
els col·lectius més vulnerables i promoure la inclusió
residencial i la vida independent a través de programes
d'intervenció integral centrada en la persona per
fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
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DESCRIPCIÓ
Conveni Marc de col·laboració amb Fundació Caja de
CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
Burgos 2021 per establir les condicions dels projectes:
330.000 BANCARIA
convocatòries d'ajudes socials; programa de voluntariat
mediambiental; programa culturàpia.
Convocatòria Burgos 2021: Projecte «Comunitat
Terapèutica Integrada» per impulsar iniciatives
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
23.990 CANDEAL
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a la província de Burgos
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Activa't a casa. Un equip
multidisciplinari treballa amb tu», orientat a
21.980 CANDELITA
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Col·laboració per al compliment de les activitats
fundacionals de l'Entitat i també per a la realització de
50.000 CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA les activitats que el Capítulo Español del Club de Roma
organitza a Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma, les
Canàries, València i Saragossa durant l'any 2021.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Centre de Residencial per a
persones sense sostre Casa de Abraham», orientat a
27.990 CÁRITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL
promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Brúixola. Itineraris personalitzats per a la millora de
l'ocupabilitat i la inserció laboral» per facilitar la inserció
26.410 CÁRITAS DIOCESANA DE SALAMANCA
laboral i la millora de l'ocupabilitat de les persones més
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Creant oportunitats» per facilitar la inserció laboral i la
CÁRITAS DIOCESANA DE BARBASTRO
millora de l'ocupabilitat de les persones més
20.010
MONZÓN
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Al teu costat. Acompanyant l'envelliment
actiu de la nostra gent gran», orientat a impulsar
projectes en el medi rural, adaptats a les
13.800 CARITAS DIOCESANA DE BURGOS
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Itineraris
integrals inserció» per impulsar iniciatives a Catalunya
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
27.229 CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Itinerari d'acompanyament a l'ocupació de persones
en risc d'exclusió de Càritas Osca», orientat a promoure
25.990 CÁRITAS DIOCESANA DE HUESCA
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
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24.600 CARITAS DIOCESANA DE JAÉN

59.340 CÁRITAS DIOCESANA DE JEREZ

15.200 CARITAS DIOCESANA DE MADRID

20.320

CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE
LLOBREGAT

30.000

CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE
LLOBREGAT

22.190 CARITAS DIOCESANA DE SEGOVIA

37.190

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE
TORTOSA

16.930 CÁRITAS INTERPARROQUIAL GANDIA

15.790 CÀRITAS PARROQUIAL TÀRREGA
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DESCRIPCIÓ
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Itineraris
individualitzats d'inserció sociolaboral Càritas Diocesana
de Jaén per millorar l'ocupabilitat de persones i
col·lectius vulnerables» per impulsar iniciatives
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Circuit de
formació comunitària: Formem part» per impulsar
iniciatives adreçades sobretot a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Ajuda d'emergència per fer front a les necessitats
bàsiques de les famílies beneficiàries del programa
CaixaProinfància.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Acollida i acompanyament a
persones en risc de pobresa i exclusió per a la seva
inclusió
social»,
orientat
a
promoure
el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «COVID-19:
Increment de places a les llars per a la inclusió» per
impulsar iniciatives a Catalunya adreçades sobretot a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Formació per a l'ocupació», orientat a promoure
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «UJARIPEN: Intervenció comunitària amb el
poble gitano de Tortosa», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Creant futur» per facilitar la inserció laboral i la millora
de l'ocupabilitat de les persones més vulnerables,
promovent projectes adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental i persones en risc
d'exclusió social
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Camí a la
inserció, un pas més». Convocatòria que té com a
finalitat col·laborar amb organitzacions no lucratives
que desenvolupin projectes a Catalunya, sobretot
adreçats a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
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30.000

ENTITAT
CARTAES TARREGA EMPRESA
D'INSERCIO SL

23.220 CASA DO POVO DE SANTO ANTÓNIO

29.700

CASA DO POVO DE SÃO BARTOLOMEU
DE MESSINES

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

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

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

29.980 CDI PORTUGAL

CEBI - FUNDAÇÃO PARA O
36.000 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE
ALVERCA

111.938

10.000

CÉLULA PECULIAR, UNIPESSOAL, LDA

CENTRE CULTURAL DE
FORMACIÓ...SANT MARTÍ

30.000 CENTRE D'ACOLLIDA ASSÍS
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Trenquem amb
l'exclusió social a través del treball», adreçat a persones
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar
la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«G.P.S. - Gerações, Planos e Sonhos» en zones rurals de
Portugal, l'objectiu del qual consisteix a millorar la
qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats de persones
en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «AnimaMente», per al desenvolupament de
projectes en l'àmbit nacional de Portugal que
promoguin la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «Samaritano». Convocatòria orientada a
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «CATA VENTO», per al desenvolupament de
projectes en l'àmbit nacional de Portugal que
promoguin la millora de la qualitat de vida i LA igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «Estimul@nte». Convocatòria orientada a
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «Apps for Good - Prisões», orientat a
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «Parentalidade em Rede - Programa On-line de
Parentalidade Positiva e Inteligência Emocional»,
orientat a facilitar el desenvolupament integral i la salut
d'infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat
social, i també el reforç de les habilitats parentals a
Portugal
Promove 2020-2021. Projecte pilot «Acorn4MED» que
pretén reivindicar la gla com a primera matèria en
medicina. El programa «Promove. El futur de l'interior»
té com a objectiu impulsar el desenvolupament de les
regions de l'interior de Portugal.
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Formació sociolaboral en confecció tèxtil per a
persones en risc d'exclusió», orientat a promoure
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Cobertura de
necessitats bàsiques a persones en situació de
vulnerabilitat social greu» per impulsar iniciatives a
Catalunya adreçades sobretot a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
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22.660

29.810

27.830

400.000

610.200

18.970

100.000

20.120

22.500

54.000

19.720

25.440

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Dona'm eines» per facilitar la inserció laboral i la
CENTRE DE FORMACIO I PREVENCIO DE millora de l'ocupabilitat de les persones més
CIRERA
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «TRIA
CENTRE DE FORMACIO I PREVENCIO DE ITINERARI», adreçat a persones que estan en situació de
CIRERA
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Caminem junts», orientat a
CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL
promoure el desenvolupament social i educatiu
FRANCESC PALAU
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Desenvolupament del projecte «L'Arxiu Europeu de
Genomes i Fenòmens (EGA) i el desenvolupament de
CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
programa d'anàlisi del genoma per a finalitats
mèdiques».
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «JOVES REFERENTS per la diversitat, la
interculturalitat i la prevenció de violències», orientat a
CENTRE D'ESTUDIS AFRICANS
facilitar el desenvolupament integral i el procés
d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria en Ciències Socials 2020. Projecte
«Utilitzant microsimulacions per a l'anàlisi de la pobresa
multidimensional». Convocatòria que té com a objectiu
donar suport a projectes de recerca social que
CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRAFICS
destaquin per la seva excel·lència i que estiguin basats
en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un
enfocament original i innovador, informació robusta i
sòlida per comprendre amb deteniment els reptes
socials que s'han d'afrontar en el present i futur.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Compartim
camins, sortim junts» per impulsar iniciatives a
Catalunya adreçades sobretot a persones que estan en
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Espai Jove
Gavina: un espai per a la inclusió» per impulsar
CENTRE OBERT INFANTIL JOAN S.
iniciatives a Catalunya adreçades sobretot a persones
GAVINA
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Formació de sacerdots i seminaristes procedents de
CENTRO ACADÉMICO ROMANO
diòcesis de països en via de desenvolupament
FUNDACIÓN
mitjançant la dotació de tres beques
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «SocialMENTE». Convocatòria orientada a
CENTRO ACOLHIMENTO SÃO PEDRO
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
CENTRO COMUNITÁRIO DE ESMORIZ
Projecte «Projeto Detetive das Emoções», orientat a
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(Euros)

IMPORT

30.750

ENTITAT

CENTRO COMUNITARIO DE S.
MARTINHO DE DUME

26.240 CENTRO COMUNITÁRIO DE TIRES

26.410 CENTRO DE ACOGIDA DE INMIGRANTES

25.390

CENTRO DE APOIO A IDOSOS DE
MOREANES

23.080

CENTRO DE ASSISTÊNCIA PAROQUIAL
DE AMORA

18.440

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA
ZONA ALTA - TORRES NOVAS

17.510

CENTRO DE CULTURA TRADICIONAL
MUSEO ESCOLAR DE PUSOL

21.660

CENTRO DE DIA DE SÃO SILVESTRE DE
ESCALOS DE BAIXO

CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y
100.000 FINANCIEROS CEMFI

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E
492.304 BIOLOGIA CELULAR
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DESCRIPCIÓ
facilitar el desenvolupament integral i la salut d'infants i
adolescents en situacions de vulnerabilitat social, i
també el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «Todos a Mexer». Convocatòria orientada a
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «@LINHA.COMigo» Convocatòria orientada a
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal.
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Connecta't al
teu entorn fent comunitat» per impulsar iniciatives
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«Aromatizar a Vida» en zones rurals de Portugal,
l'objectiu del qual consisteix a millorar la qualitat de
vida i la igualtat d'oportunitats de persones en situació
de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «Família CAPA + "Educar para a Felicidade"»,
orientat a facilitar el desenvolupament integral i la salut
d'infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat
social, i també el reforç de les habilitats parentals a
Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «CBESZA ConVida». Convocatòria orientada a
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Puçol Acull. La cultura tradicional i el
patrimoni local com a eines per a la integració i la
convivència», orientat a facilitar el desenvolupament
integral i el procés d'inclusió social de les persones en
situació de vulnerabilitat, tot potenciant les seves
capacitats i afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «Clics i afectes». Convocatòria orientada a
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal.
Convocatòria en Ciències Socials 2020. Projecte «El
mercat laboral torna a la formació professional dual».
Convocatòria que té com a objectiu donar suport a
projectes de recerca social que destaquin per la seva
excel·lència i que estiguin basats en dades quantitatives
que proporcionin, mitjançant un enfocament original i
innovador, informació robusta i sòlida per comprendre
amb deteniment els reptes socials que s'han d'afrontar
en el present i futur.
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «Regulació de la funció i el comportament
sinàptics corticals prefrontals per microARN-186-5p
induït per estrès crònic». Convocatòria orientada a la
recerca biomèdica i adreçada a institucions de recerca
d'Espanya i Portugal.
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

27.990

CENTRO DE VIDA CRISTIANA DE
ALICANTE

28.000

CENTRO DE VIDA CRISTIANA DE
MÁLAGA

27.990 CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD

CENTRO INTERNACIONAL DE TOLEDO
100.000 PARA LA PAZ (CITPAX)

37.190

CENTRO MATICES S.C.A. DE INTERÉS
SOCIAL

29.250

CENTRO PAROQUIAL DE BEM ESTAR
SOCIAL DE ALMALAGUÊS

23.680

CENTRO SOCIAL CULTURAL E
RECREATIVO DE QUIMBRES

28.710 CENTRO SOCIAL DE BAIRRO

18.480 CENTRO SOCIAL DE ERMESINDE

46.950 CENTRO SOCIAL DE MONTE DO TRIGO

30.000 CENTRO SOCIAL DO VALE DO HOMEM
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Programa ajuda integral per a la
inclusió, igualtat i participació de famílies que es troben
en vulnerabilitat social», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Programa integral per a la
inclusió i atenció social a famílies en gran necessitat
afectades per la COVID-19», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Programa d'atenció terapèutica,
educativa i ocupacional per a persones amb addiccions
a Centre de Dia», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Desenvolupament de les diverses activitats de caràcter
social que CITpax duu a terme en el desenvolupament
del seu objecte fundacional.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Programa educatiu per a l'enfortiment de les
estratègies personals com a mesura de cohesió
intercultural comunitària», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «ESTIMULA(FÍSICA)MENTE». Convocatòria
orientada a promoure la millora de la qualitat de vida i
la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat a Portugal.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «Enlaces (Con)Vida». Convocatòria orientada a
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«Ponto de Viragem» en zones rurals de Portugal,
l'objectiu del qual consisteix a millorar la qualitat de
vida i la igualtat d'oportunitats de persones en situació
de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «Espaço Jovem», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i la salut d'infants i
adolescents en situacions de vulnerabilitat social, i
també el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «(Re)Capacitar Sentidos». Convocatòria
orientada a promoure la millora de la qualitat de vida i
la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat a Portugal.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«TREVO: Tratar; Revitalizar; Empoderar & Viver
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(Euros)

IMPORT

35.950

23.990

305.100

23.900

40.000

30.000

15.000

39.990

115.092

40.000

115.092

115.092

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Origens» en zones rurals de Portugal, l'objectiu del qual
consisteix a millorar la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «100Gerações», orientat a facilitar el
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TORRES
desenvolupament integral i la salut d'infants i
VEDRAS
adolescents en situacions de vulnerabilitat social, i
també el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Dèficit a la vida independent i
autonomia en contextos naturals», orientat a
CENTRO SOCIOSANITARIO NTRA SRA EL
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
CARMEN
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
CENTRO VASCO DE MATEMÁTICAS
desenvolupament de projectes de recerca en
APLICADAS - BCAM
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Servei de promoció de l'autonomia
personal per a persones amb discapacitat intel·lectual
CEOM ASOCIACIÓN PARA LA
CEOM», orientat a promocionar la vida independent,
INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «Chefs de mão cheia», per al
CERCIPENICHE, COOPERATIVA DE
desenvolupament de projectes en l'àmbit nacional de
EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO,
Portugal que promoguin la millora de la qualitat de vida
CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO, CRL
i la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «Conhecer-te», orientat a facilitar el
CERCIZIMBRA
desenvolupament integral i la salut d'infants i
adolescents en situacions de vulnerabilitat social, i
també el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Col·laboració per a la realització de l'Informe sobre
CERMI
drets humans i discapacitat 2021.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Centre de suport per a la inclusió
social de persones amb addiccions», orientat a
CESPA
promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Projecte per al desenvolupament del programa de
beques de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat
CIC NANOGUNE
en centres de recerca espanyols i portuguesos
d'excel·lència
Documental «Guerra i pau al segle XXI. Dinàmiques del
CIDOB
conflicte i oportunitats de cooperació en un món
COVID-19».
Projecte per al desenvolupament del programa de
beques de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat
CIEMAT
en centres de recerca espanyols i portuguesos
d'excel·lència
Projecte per al desenvolupament del programa de
CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE beques de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat
INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL en centres de recerca espanyols i portuguesos
d'excel·lència
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

26.060 CIPAIS, S.C.P.

35.990 CIPAIS, S.C.P.

35.500

CIRCOS - ASSOCIAÇÃO DE ARTES
CIRCENSES DOS AÇORES

29.240 CIVIC INSERCIO I OCUPACIO

10.000

CLUB DEPORTIVO MINUSVALIDOS SAN
RAFAEL DE BARCELONA

19.830 CLUB INFANTIL Y JUVENIL ARCA DE NOÉ

10.000 CLUB MINUSVÀLIDS HORITZO

60.000 CNIO

992.581

CNIO

23.990 CO.GA.MI
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «COVID
persistent: suport psicològic a pacients i famílies» per
impulsar iniciatives a Catalunya adreçades sobretot a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Suport psicosocial per a l'autonomia de
les persones i famílies en situació de dependència.
SPAD», orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «O Circo de Mãos Dadas com a Lagoa»,
orientat a facilitar el desenvolupament integral i la salut
d'infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat
social, i també el reforç de les habilitats parentals a
Portugal
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Nou Barris
conviu», adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Formació TIC», orientat a promocionar
la vida independent, l'autonomia personal i el benestar
de la gent gran, persones amb discapacitats o amb
trastorn mental o malalties i també l'atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Programa d'Intermediació Comunitària»,
orientat a facilitar el desenvolupament integral i el
procés d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Activitats
físiques adaptades com a mitjà d'inclusió social de les
persones amb diversitat funcional». Convocatòria que
té com a finalitat col·laborar amb organitzacions no
lucratives que desenvolupin projectes a Catalunya,
sobretot adreçats a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Conferències CNIO-CAIXARESEARCH Frontiers Meetings.
Organització d'un màxim de dues conferències anuals
de gran rellevància internacional, centrades en aspectes
cabdals de la recerca oncològica, i designades per
proporcionar una plataforma d'intercanvi entre
científics de renom internacional en la seva àrea i joves
científics prometedors.
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «NUTRITHELIUM. Descodificació del control
paracrí del fitnes metabòlic mitjançant senyalització de
nutrients endotelials». Convocatòria orientada a la
recerca biomèdica i adreçada a institucions de recerca
d'Espanya i Portugal.
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Vida independent». Convocatòria la finalitat
de la qual és contribuir a superar els reptes residencials
actuals en els col·lectius més vulnerables i promoure la
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(Euros)

IMPORT

30.000

23.990

14.190

17.040

23.340

20.550

35.910

13.380

14.300

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
inclusió residencial i la vida independent a través de
programes d'intervenció integral centrada en la persona
per fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «El Marketplace
de l'autonomia personal» per impulsar iniciatives a
Catalunya adreçades sobretot a persones que estan en
COCEMFE CATALUNYA
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Foment de l'autonomia personal»,
orientat a promocionar la vida independent,
COCEMFE TALAVERA
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Xarxa comunitària de cures a l'entorn rural»,
orientat a impulsar projectes en el medi rural, adaptats
COL·LECTIU PUNT 6 SCCL
a les característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Alcalá Diversa», orientat a facilitar el
COLECTIVO DE ACCIÓN PARA EL JUEGO desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
Y LA EDUCACIÓN
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Et brindo la mà Atenció a la diversitat en gent gran LGTBI», adreçat
COLECTIVO GAMÁ, ASOCIACIÓN LGTB
especialment a persones que estan en situació de
DE CANARIAS POR LA DIVERSIDAD
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
SEXUAL Y DE GÉNERO
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «ALTERNATIVES. Educació i prevenció
conductes violentes i addiccions a les presons de la
regió de Múrcia», orientat a facilitar el
COLECTIVO PARÉNTESIS
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «L'acció
comunitària en defensa del dret d'asil: Reforçant el
paper del voluntariat en l'acollida, la inclusió i
l'acompanyament de les persones refugiades en
COMISSIÓ CATALANA D'AJUDA AL
situació de vulnerabilitat en el context socioeconòmic
REFUGIAT
de la COVID-19» per impulsar iniciatives a Catalunya
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Atenció psicològica en hospitals a
persones amb VIH», orientat a promocionar la vida
COMITE CIUDADANO ANTI SIDA
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
COMUNIDAD EN LINARES DE LAS
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
HERMANAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA social 2021: Projecte «Dona i mare. Casa d'acollida»,
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(Euros)

IMPORT

23.110

ENTITAT
CONSOLACIÓN

COMUNIDAD OBRA SOCIAL LA
MILAGROSA

19.000 COMUNIDADE HINDU DE PORTUGAL

25.470 COMUNIDADE VIDA E PAZ

54.000

CONFIAR - ASSOCIAÇÃO DE
FRATERNIDADE PRISIONAL - PORTUGAL

17.240 CONNECTATS SCCL

20.000

CONSEJO EMPRESARIAL ALIANZA POR
IBEROAMRICA CEAPI

70.000 CONSORCI CSIC-IRTA

49.075

CONSORCI DE L'AUDITORI I
L'ORQUESTRA

30.000

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE
MÁLAGA

COOPERA: JÓVENES PARA LA
23.970 COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO

24.560 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

27.830 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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DESCRIPCIÓ
orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Qualifica't
2022», adreçat especialment a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «Alimentar saúde», orientat a promoure la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats
de persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «Causas ComVida», orientat a promoure la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats
de persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «Pro-Mudança», orientat a promoure la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats
de persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Fes! Incubadora de projectes interculturals»,
orientat a facilitar el desenvolupament integral i el
procés d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
Conveni per afavorir diverses activitats que duu a terme
CEAPI, entre les quals hi ha l'organització del Congrés
Iberoamericà per a líders de companyies i familiars
empresàries, que reuneix els presidents de companyies
i famílies empresàries, i els màxims decisors de
l'economia iberoamericana.
Convocatòria CaixaResearch Validate Call 2021. Projecte
«TERRA. Habilitar la resiliència de l'agricultura quan les
temperatures són altes»
Programa
Apropa
Cultura
2021.
Programa
socioeducatiu adreçat als usuaris d'entitats, centres i
serveis socials que treballen amb persones en risc
d'exclusió social, amb discapacitat intel·lectual i altres
grups socials o de la salut a Catalunya.
Promoció i desenvolupament de programes musicals,
educatius i socials
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Participació intercultural per a la
transformació de la convivència i cohesió social com a
resposta plural a l'impacte de la pandèmia a
Echavacoiz», orientat a facilitar el desenvolupament
integral i el procés d'inclusió social de les persones en
situació de vulnerabilitat, tot potenciant les seves
capacitats i afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Programa de Lideratge Social», orientat a
facilitar el desenvolupament integral i el procés
d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Lideratge social primària»,
orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
134

(Euros)

IMPORT

ENTITAT

17.720 COOPERATIVA LOUSAVIDAS, CRL

32.850

COORD.ASOC.DISCAPACITADOS DE
HUESCA

23.990

COORDINADORA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA DE CANARIAS

35.750

COORDINADORA PROYECTO ESCAN DELEGACION CANARIAS

29.730

COORDINADORA SINDROME DE DOWN
DE CATALUNYA

24.690 CORDOBA ACOGE

35.000

COVA SANT IGNASI MANRESA
FUNDACIO PRIV.

29.260 COZINHA COM ALMA

CREAF-UNITAT D´ECOLOGIA FACULTAT
115.092 DE CIÈN

CREAF-UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
305.100 BARCELONA

31.960 CRECER CON FUTURO
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DESCRIPCIÓ
persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «Incluir + Vidas», per al desenvolupament de
projectes en l'àmbit nacional de Portugal que
promoguin la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Salut accessible, les persones amb
discapacitat promovent l'accessibilitat universal del
sistema sanitari públic a la província d'Osca», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Promoció
autonomia personal 2022», adreçat especialment a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Projecte Escan
Canàries. Intervenció assistida amb gossos per a
víctimes de violència de gènere», adreçat especialment
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
i que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Autonomia
personal i empoderament de les persones amb
discapacitat intel·lectual en temps de la COVID-19».
Convocatòria que té com a finalitat col·laborar amb
organitzacions no lucratives que desenvolupin projectes
a Catalunya, sobretot adreçats a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Ocupant-te 2021» per facilitar la inserció laboral i la
millora de l'ocupabilitat de les persones més
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Fomentar la creació d'un fons de beques per als cursos
que duu a terme l'entitat, adreçat a persones amb pocs
recursos.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «Empadaria com Alma», orientat a promoure
la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal
Projecte per al desenvolupament del programa de
beques de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat
en centres de recerca espanyols i portuguesos
d'excel·lència
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Famílies
col·laboradores per a menors en acolliment residencial
a Andalusia» per impulsar iniciatives adreçades
sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
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IMPORT
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29.930 CRÉIXER EN MOVIMENT

34.000

CRESAÇOR - COOPERATIVA REGIONAL
DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, CRL

30.000 CRESCER

10.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

12.650 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

15.100 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

19.210 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

21.930 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

25.000 CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
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DESCRIPCIÓ
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Transformant
el conflicte en una oportunitat de convivència», adreçat
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
i que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«Cultura à Porta - Plataforma itinerante de Inclusão
pela Cultura» en zones rurals de Portugal, l'objectiu del
qual consisteix a millorar la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «É UMA MESA», orientat a promoure la millora
de la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Xarxa social per a gent gran: Enred@te
Zuera», orientat a impulsar projectes en el medi rural,
adaptats a les característiques territorials i necessitats
socials per millorar les condicions de vida, generar
oportunitats i prevenir el risc d'exclusió de les persones
a l'àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Prevenció d'addiccions i promoció d'hàbits
saludables», orientat a facilitar el desenvolupament
integral i el procés d'inclusió social de les persones en
situació de vulnerabilitat, tot potenciant les seves
capacitats i afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Adquisició d'un vehicle de suport
per a atenció a persones en situació d'extrema
vulnerabilitat»,
orientat
a
promoure
el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Participació juvenil per a la prevenció de
conductes violentes», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Acompanyant-nos», orientat a impulsar
projectes en el medi rural, adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Concurs Projectes d'Intervenció Innovadora en Cures
Pal·liatives. Projecte: «Ambulância Mágica». L'objectiu
del concurs és promoure i finançar la implementació, en
territori portuguès, de projectes innovadors
d'intervenció en cures pal·liatives que suposin una
intervenció directa en un dels cinc col·lectius
especialment vulnerables; és a dir, les persones amb
demència, adults amb malalties neurodegeneratives,
nens amb malalties cròniques complexes (menors de 18
anys); pacients grans (gent gran de 80 anys) i cuidadors
informals.
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30.000 CULTURA INCLUSIVA BALEARS

10.000 CULTURA TRETZE

27.550 CULTURA TRETZE

35.410 DCTR - ASSOCIAÇÃO CULTURAL

30.000

DELTA COL LECTIU DE PROFESSIONALS
DEL DESENVOLUPAMENT

23.270

DESARROLLO INTEGRAL NORDESTE DE
SEGOVIA

37.190 DESOS, OPCIÓ SOLIDÀRIA

40.000 DESOS, OPCIÓ SOLIDÀRIA

22.530 DESPERTAR

5.000 DIOGO LEAL MENDES
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DESCRIPCIÓ
Programa Apropa Cultura Balears. Programa
socioeducatiu adreçat als usuaris d'entitats, centres i
serveis socials que treballen amb persones en risc
d'exclusió social, amb discapacitat intel·lectual i altres
grups socials o de la salut a les Illes Balears. Aportació
2021.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Tallers de
Suport a l'Estudi i Aula d'Acollida d'Estiu», adreçat a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Metamorfosi social en femení:
empoderament de dones, joves i famílies en situació de
vulnerabilitat»,
orientat
a
promoure
el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «Dança para a Inclusão», per al
desenvolupament de projectes en l'àmbit nacional de
Portugal que promoguin la millora de la qualitat de vida
i la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «La Saleta, Aula
d'Atenció Especialitzada per a nens amb greu
discapacitat a la llar d'infants» per impulsar iniciatives a
Catalunya adreçades sobretot a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Com a Casa», orientat a impulsar projectes en
el medi rural, adaptats a les característiques territorials
i necessitats socials per millorar les condicions de vida,
generar oportunitats i prevenir el risc d'exclusió de les
persones a l'àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Creant xarxes interculturals a través de
l'agroecologia i la comunitat», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Agroecologia
social i intercultural». Convocatòria que té com a
finalitat col·laborar amb organitzacions no lucratives
que desenvolupin projectes a Catalunya, sobretot
adreçats a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Desperta la teva autonomia», orientat
a promocionar la vida independent, l'autonomia
personal i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Promove 2020-2021. Idea «Alentejo por cuchillo y
tenedor». Oferir recorreguts turístics en vehicles de
luxe amb capacitat per a persones amb mobilitat
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DIPC - FUNDACIÓN DONOSTIA
115.092 INTERNATIONAL PHYSICS CENTER
10.000

25.950

100.000

DONORS AND FOUNDATIONS
NETWORKS IN EUROPE - DAFNE

DOWN GALICIA. SANTIAGO DE
COMPOSTELA

DSCH-ASSOCIAÇÃO MUSICAL

37.190 EDUCACIÓN, CULTURA Y SOLIDARIDAD

26.650 EGAS MONIZ, CRL

26.000 EI ADAD L''ENCANT SL UNIPERSONAL

30.000 EL MOLÍ D'EN PUIGVERT

24.000 EL SAFAREIG

170.000

ENCICLOPÈDIA CATALANA

28.290 ENRIQUEZARTE
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DESCRIPCIÓ
reduïda, sumant el patrimoni històric i etnogràfic,
l'hoteleria, la gastronomia i els vins de la comarca de
Portalegre. Idea amb potencial per esdevenir un
projecte pilot innovador. El programa «Promove. El
futur de l'interior» té com a objectiu impulsar el
desenvolupament de les regions de l'interior de
Portugal.
Projecte per al desenvolupament del programa de
beques de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat
en centres de recerca espanyols i portuguesos
d'excel·lència
Promoció del sector filantròpic a nivell europeu
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Ocupació amb suport: Talent professional de persones
amb síndrome de Down i discapacitat intel·lectual»,
orientat a promoure projectes d'inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d'exclusió, amb atenció
especial a les persones i els col·lectius en situació
d'especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Promoure la realització el 2021 del festival de música de
Los Capuchos.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Al Multaka II. Teixint espais de ciutadania
integral i compromís comunitari amb famílies
vulnerables», orientat a facilitar el desenvolupament
integral i el procés d'inclusió social de les persones en
situació de vulnerabilitat, tot potenciant les seves
capacitats i afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «BounceBack Project: Entrenament en
trampolí per reduir les caigudes en el Parkinson després
de la COVID-19». Convocatòria orientada a promoure la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats
de persones en situació de vulnerabilitat a Portugal.
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Soldant xarxa», orientat a promoure projectes
d'inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Normalització i
inserció sociolaboral de treballadores del sexe», adreçat
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
i que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«ENXANETA», orientat a promoure projectes d'inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Col·laboració per al desenvolupament de diverses
activitats de caràcter cultural i social pròpies de l'entitat
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «InsertArte» per
impulsar iniciatives a Catalunya adreçades sobretot a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
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ENSEMBLE JUVENIL DE SETÚBAL. A7M 20.130 ASSOCIAÇÃO FESTIVAL MÚSICA
SETÚBAL

125.000 ENTRAJUDA

26.310

ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA
SOCIAL

ESDIME – AGÊNCIA PARA O
DESENVOLVIMENTO LOCAL NO
150.000
ALENTEJO SUDOESTE, CRL

29.770

ESGLÉSIA EVANGÈLICA UNIDA DE
TERRASSA

48.640 ESPINA BÍFIDA GRANADA

20.010 ESPINA BÍFIDA VALENCIA

27.900 ESPIRAL PMA

29.530 ETIC HABITAT, S.C.C.L.

60.000 EUROPA PRESS

30.000 F. VILAGRAN-MARISTANY VIMAR
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DESCRIPCIÓ
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «Educar e Capacitar pela Música», per al
desenvolupament de projectes en l'àmbit nacional de
Portugal que promoguin la millora de la qualitat de vida
i la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Projecte per donar suport al llançament i l'execució per
part d'aquesta última de la campanya #TotsJunts.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Integra-T amb l'Economia Social i
Solidària», orientat a promoure el desenvolupament
social i educatiu d'infants i joves en situació de
vulnerabilitat i de les seves famílies, i també la inclusió
social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Promove 2020-2021. Projecte pilot «Pastures
Regeneratives». Promoure l'adaptació climàtica, la
regeneració ambiental i la sostenibilitat en la gestió
agrícola extensiva, en àrees d'alta aridesa i
susceptibilitat a la desertificació, a través de
l'experimentació i la prova de tècniques innovadores
per a la mobilització del sòl i la gestió del pasturatge. El
programa «Promove. El futur de l'interior» té com a
objectiu impulsar el desenvolupament de les regions de
l'interior de Portugal.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Espai familiar»
per impulsar iniciatives a Catalunya adreçades sobretot
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
i que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Capaços de tot», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Oci inclusiu», orientat a promocionar la
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
la gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Programa Obert - infància,
joventut i família», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Suport a les
comunitats de veïns i veïnes del barri de Sant Roc a
Badalona», adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Promoure un programa de 10 beques anuals per a la
formació d'estudiants de Periodisme i graduats en
primer any, per als cursos 2021-2022.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Donem qualitat
de vida en temps de COVID. Residència i CAE Robert
Pallí» per impulsar iniciatives a Catalunya adreçades
sobretot a persones que estan en situació de
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29.780

23.780

23.140

23.390

14.850

18.750

24.000

22.550

23.990

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «De camí a la
feina» per impulsar iniciatives a Catalunya adreçades
F.SINDROME DOWN GIRONAsobretot a persones que estan en situació de
COMERQUES ASTRID
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Joves amb talent social», orientat
FAM Y LIAS, RECURSOS PARA LA
a promoure el desenvolupament social i educatiu
DIVERSIDAD SOC COOP M
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Servei d'atenció a la fragilitat i l'exclusió
social», orientat a promocionar la vida independent,
FAMILIA I BENESTAR SOCIAL
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «'Inclusió digital=Inclusió social'»,
orientat a promocionar la vida independent,
FEAPS-LA RIOJA
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Alzheimer i COVID = augment de les
necessitats», orientat a promocionar la vida
FED. AFAS HUELVA
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Servei de suport a l'habitatge
autònom», orientat a promocionar la vida independent,
FED. BALEAR PERSONES AMB
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
DISCAPACITAT
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Càncer i
suports - 2021». Convocatòria que té com a finalitat
col·laborar amb organitzacions no lucratives que
FED. CAT. ENTITATS CONTRA EL CANCER desenvolupin projectes a Catalunya, sobretot adreçats a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social, i
que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Nosaltres ens representem. Promoció
de l'autorepresentació de les persones amb discapacitat
FED. ORGANIZACIONES PERSONAS
intel·lectual», orientat a promocionar la vida
RETRASO MEN
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021.
Projecte «DESRUDIS (Desenvolupament rural per a la
FED. PROV. AS. MIN. FÍSICOS SEVILLA
inclusió de les persones amb discapacitat)».
Convocatòria que té la finalitat d'impulsar projectes en
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(Euros)

IMPORT

27.990

25.500

14.090

16.400

31.650

24.880

27.000

18.030

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
el medi rural, adaptats a les seves característiques
territorials i necessitats socials, per millorar les
condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Brúixola: Atenció psicosocial
integral
a
persones
amb
problemes
de
FED. PROVINCIAL
drogodependències i/o exclusió social», orientat a
DROGODEPENDENCIAS
promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Hospisport»
per impulsar iniciatives a Catalunya adreçades sobretot
FED.CATAL.D'ESPORTS PERSONES
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
DISC.FISICA
i que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte «IPE
en COMPET-EX (Itineraris personalitzats d'ocupació en
competències a Extremadura», orientat a promoure
FEDER EXTREMEÑA DEFICIENTES
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
AUDITIVOS
persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Desenvolupament de les accions següents: 1)
Incorporació de les Associacions de gent gran dels
EspaiCaixa a la FATEC, afavorint així la inclusió
d'aquestes associacions en una plataforma que dona
veu al sector de la gent gran en àmbits de participació i
d'opinió cívica i política (Consell de la Gent Gran,
FEDERACIO D' ASSOCIACIONS DE LA
Consell General de Serveis Socials, Consell Estatal de
GENT GRAN DE CATALUNYA
Gent Gran, Age Platform Europa). 2) Donar suport a
projectes de formació de salut i qualitat de vida que es
desenvolupin als centres de gent gran. 3) Col·laborar en
l'impuls que, des de la FATEC, s'està donant en el
programa de Piscines per a la Gent Gran, en què
s'imparteixen cursos adaptats a les necessitats d'aquest
col·lectiu per afavorir la pràctica esportiva.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Formació de
familiars per superar l'exclusió social» per impulsar
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS
iniciatives a Catalunya adreçades sobretot a persones
CULTURALS I EDUCATIVES DE PERSONES
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
ADULTES
com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Amen Sam»,
adreçat a persones que estan en situació de
FEDERACIO D'ATENEUS DE CATALUNYA
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Unitat
d'Intervenció Social per a la Inserció Laboral de
persones sordes en llenguatge de signes», adreçat a
FEDERACIÓ DE SORDS DE CATALUNYA
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Compartim amb Parkinson», orientat a
FEDERACIÓN ANDALUZA DE
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
FAMILIARES, ENFERMOS DE PARKINSON
i el benestar de la gent gran, persones amb
Y TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
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(Euros)

IMPORT

19.680

17.610

10.610

10.000

22.350

31.990

24.060

10.000

18.380

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Club d'ocupació» per facilitar la inserció laboral i la
FEDERACION ANDALUZA DE SINDROME millora de l'ocupabilitat de les persones més
DE ASPERGER
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«OLA - Orientació Laboral i Acompanyament», orientat
a promoure projectes d'inserció sociolaboral adreçats a
FEDERACION ANDALUZA ENLACE
joves, persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «ApTEA: L'assistència personal com a
suport a la vida independent de les persones amb TEA a
FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA-LA
Castella-la Manxa», orientat a promocionar la vida
MANCHA
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Atenció social i
psicològica a persones amb discapacitat a la comarca de
FEDERACIÓN COORDINADORA DE
Guadalteba» per impulsar iniciatives adreçades
ASOCIACIONES DE PERSONAS CON
sobretot a persones que estan en situació de
DIVERSIDAD FUNCIONAL DE
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
GUADALTEBA
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Servei d'accessibilitat en la
comunicació», orientat a promocionar la vida
FEDERACIÓN DE ASOC. PERSONAS
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
SORDAS ISLA
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Resilients recurs
d'allotjament per a la inclusió social integral de dones
empobrides amb fills/filles o sense en situació
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
d'exclusió», adreçat especialment a persones que estan
MUJERES ARENA Y LAURISILVA
en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Fem un bon tracte. Prevenció i detecció de la
violència de gènere en dones migrants», orientat a
FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN
facilitar el desenvolupament integral i el procés
FAMILIAR ESTATAL
d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Creixent junts, intervenció psicosocial
en persones amb fibromiàlgia, sensibilitat química
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE
múltiple i síndrome de fatiga crònica i la seva família»,
ASOCIACIONES DE FIBROMIALGIA,
orientat a promocionar la vida independent,
SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE Y
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
FEDERACIÓN GRANADINA DE PERSONAS
2021: Projecte «Oficina de vida independent per a
CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA
persones amb discapacitat i dependents», orientat a
- FEDRAGI COCEMFE GRANADA
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
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(Euros)

IMPORT

24.790

26.910

15.000

21.390

30.000

950.000

11.640

23.990

305.100

30.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «CON-VIVÈNCIA. Enllaçant Cultures», orientat
a facilitar el desenvolupament integral i el procés
FEDERACION MUJERES PROGRESISTAS
d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Aprenentatge i empoderament per
afavorir una vida independent», orientat a promocionar
FEDERACIÓN VALENCIANA DE
la vida independent, l'autonomia personal i el benestar
DISCAPACITADOS
de la gent gran, persones amb discapacitats o amb
trastorn mental o malalties i també l'atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Co-enfeina't»
per impulsar iniciatives a Catalunya adreçades sobretot
FEINART
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
i que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Tocar Ao Concello»: un procés d'imaginació
comunitària a Veiga (Ourense)», orientat a impulsar
projectes en el medi rural, adaptats a les
FEITORÍA VERDE COOPERATIVA GALEGA
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Servei d'anàlisi
de l'ocupabilitat i atenció social per a persones amb
discapacitat i dificultats especials», adreçat a persones
FEMAREC
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar
la igualtat d'oportunitats
Campanya solidària d'emergència a favor dels Bancs
d'Aliments per pal·liar els efectes de la crisi causada pel
FESBAL
coronavirus. La quantia total es distribuirà entre els 54
Bancs d'Aliments associats a la Federació Espanyola de
Bancs d'Aliments (FESBAL)
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Programa de formació i ocupació per a persones
sordes», orientat a promoure projectes d'inserció
FESCAN. FED. PERSONAS SORDAS.
sociolaboral adreçats a joves, persones amb
SANTANDER
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Formació i oci accessible per a persones
sordes en temps de Covid», orientat a promocionar la
FESORCAM
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
la gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
FIBAO
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
FIOS E DESAFIOS - ASSOCIAÇÃO DE
Projecte «E.Motion.Arte», orientat a facilitar el
APOIO INTEGRADO À FAMÍLIA
desenvolupament integral i la salut d'infants i
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

21.600 FISA BOA VIDA

29.890 FITES TERRES DE L'EBRE SCCL

30.000 FJF. FUND. PRIVADA JUBERT FIGUERAS

38.980

FORMACIO I TREBALL EMPRESA
D'INSERCIO

24.790 FUN. FRANCESC FERRER I GUARDIA

30.000 FUN. FRANCESC FERRER I GUARDIA

40.000 FUND PRIV CAT PARÀLISI CEREBRAL

30.000

FUND PRIV DISMIN PSÍQ DE PLA DE
L'ESTANY
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DESCRIPCIÓ
adolescents en situacions de vulnerabilitat social, i
també el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «La comunitat com a valor», orientat a
impulsar projectes en el medi rural, adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Construïm
convivència amb la salut» per impulsar iniciatives a
Catalunya adreçades sobretot a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Acollir les
famílies que cuiden». Convocatòria que té com a
finalitat col·laborar amb organitzacions no lucratives
que desenvolupin projectes a Catalunya, sobretot
adreçats a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«PASIC: Una aliança per abordar la inserció laboral de
persones vulnerables en l'àmbit dels serveis de suport
domiciliari», orientat a promoure projectes d'inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, prestant especial atenció a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Activa't joves referents: incorporació joves
d'orígens diversos com a monitors/caps en entitats oci
educatiu, i treball per a la interculturalitat», orientat a
facilitar el desenvolupament integral i el procés
d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Associacions
Interculturals - Joves Referents». Convocatòria que té
com a finalitat col·laborar amb organitzacions no
lucratives que desenvolupin projectes a Catalunya,
sobretot adreçats a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Suport i
atenció integral a les persones afectades de paràlisi
cerebral, les persones cuidadores informals i els seus
familiars», adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria
Catalunya
2020.
Projecte
«Acompanyament, autonomia Personal i comunitat».
Convocatòria que té com a finalitat col·laborar amb
organitzacions no lucratives que desenvolupin projectes
a Catalunya, sobretot adreçats a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

29.250 FUND PRIVADA BOSCANA

22.240 FUND SORAPÁN DE RIEROS

13.040 FUND. ARZOBISPO MIGUEL ROCA

23.370

FUND. AUCAVI, AUTISMO CALIDAD DE
VIDA

30.000

FUND. CARTA DE LA PAU DIRIGIDA A
L'ONU

30.000

FUND. PRIVADA PRO PENEDÈS.
VILLAFRANCA

15.600 FUND. PROFESIONALES SOLIDARIOS

24.000

FUND. TUTELAR CANARIA SONSOLES
SORIANO

18.770 FUND.EL TRANVÍA
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Innovant en
l'Envelliment i la Discapacitat» per impulsar iniciatives a
Catalunya adreçades sobretot a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Programa d'intervenció integral
adreçat a menors, professionals, famílies i voluntaris del
centre de protecció San Juan Bautista de Badajoz»,
orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Prevenció selectiva Trencaclosques», orientat
a facilitar el desenvolupament integral i el procés
d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Xarxa de vida: inclusió social per a
infants i joves amb autisme», orientat a promocionar la
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
la gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Vitamina.
Lideratge ètic i transformació social», adreçat a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria
Catalunya
2020:
Projecte
«Empoderament dels col·lectius vulnerables a través de
la formació» per impulsar iniciatives a Catalunya
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Cuidant la nostra gent gran. No a la
soledat», orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Suports tutelars per a més autonomia,
empoderament i qualitat de vida de les persones amb
discapacitat», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social
2021:
Projecte
«Actuacions
per
al
desenvolupament socioeducatiu no formal de la
infància, adolescència i famílies al Barrio de las
Fuentes», orientat a promoure el desenvolupament
social i educatiu d'infants i joves en situació de
vulnerabilitat i de les seves famílies, i també la inclusió
social per a persones en risc de pobresa i exclusió
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Ecosistema d'innovació i intel·ligència
territorial a la província d'Osca», orientat a facilitar el
FUND.PARA EL DESAR.SOCIOECON.ALTO
17.190
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
ARAGÓN
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Programa social de lideratge jove per a la inserció
sociolaboral», orientat a promoure projectes d'inserció
FUND.PEL DESENVOLUPAMENT HUMA I sociolaboral adreçats a joves, persones amb
14.060
SOCIAL
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Iris digital», orientat a promocionar la
FUNDABEM. FUN. ABULENSE EMPLEO.
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
15.310
ÁVILA
la gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «Tolerantia: vitivinicultura inclusiva», per al
FUNDAÇÃO ADFP, ASSISTÊNCIA
desenvolupament de projectes en l'àmbit nacional de
29.700 DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO
Portugal que promoguin la millora de la qualitat de vida
PROFISSIONAL
i la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «Desconfinar com Movimento», per al
desenvolupament de projectes en l'àmbit nacional de
30.650 FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA
Portugal que promoguin la millora de la qualitat de vida
i la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «Emprenedoria
sènior». Convocatòria
30.000 FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO
orientada a promoure la millora de la qualitat de vida i
la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat a Portugal.
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
610.200
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Apropar la cultura a la societat com a mecenes Principal
de la Casa de la Música i mecenes de l'Orquestra
450.000 FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA
Simfònica per a activitats i programació el 2021.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «Aprender para Transformar», orientat a
32.870 FUNDAÇÃO CHAMPAGNAT
facilitar el desenvolupament integral i la salut d'infants i
adolescents en situacions de vulnerabilitat social, i
també el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD
305.100
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Col·laboració perquè l'entitat dugui a terme l'exposició
FUNDAÇÂO DE SERRALVES
300.000
«Ai Weiwei»
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «Virtualmente (IN)diferente», per al
desenvolupament de projectes en l'àmbit nacional de
9.060 FUNDAÇÃO JOÃO BENTO RAIMUNDO
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

29.910 FUNDAÇÃO SALESIANOS IPSS

36.000 FUNDAÇÃO SANTA RAFAELA MARIA

38.610 FUNDAÇÃO SÃO JOÃO DE DEUS

100.000 FUNDACIO ABADIA DE MONTSERRAT

130.000 FUNDACIO ACCIÓ PER L'EDUCACIÓ

27.630 FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA

23.990 FUNDACIO ADANA

30.000 FUNDACIO ADANA

25.790 FUNDACIÓ AEMA

16.990

FUNDACIO AGM DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

40.000 FUNDACIÓ AJUDA I ESPERANÇA

30.000 FUNDACIO AKWABA

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «Projeto "SportBosco - Escola Sócio Desportiva
Salesianos de Manique"», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i la salut d'infants i
adolescents en situacions de vulnerabilitat social, i
també el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «#bemcrescer», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i la salut d'infants i
adolescents en situacions de vulnerabilitat social, i
també el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «Mind UP +UP», per al desenvolupament de
projectes en l'àmbit nacional de Portugal que
promoguin la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Afavorir el desenvolupament de les activitats dutes a
terme durant els anys 2021 i 2022 per fomentar els
valors del Monestir i Santuari de Montserrat
Conveni per afavorir la realització i el desenvolupament
de diversos projectes educatius enfocats a millorar
l'educació durant l'any 2021.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Servei
d'Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA)»,
adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Emergència psicològica arran de la
COVID-19», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Emergència
psicològica generada arran de la COVID-19» per
impulsar iniciatives a Catalunya adreçades sobretot a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Banc de Roba La roba solidària». Convocatòria que té com a finalitat
col·laborar amb organitzacions no lucratives que
desenvolupin projectes a Catalunya, sobretot adreçats a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social, i
que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Prevenció i intervenció davant
l'aïllament social de la gent gran vulnerable en situació
de soledat no desitjada», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Projecte per contribuir a la projecció pública de
l'Observatori del Telèfon com a espai de debat sobre
l'atenció a les persones amb problemàtiques
emocionals i personals a través de l'escola activa.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Dispositiu
integral: suport i capacitació per a la inclusió
sociolaboral» per impulsar iniciatives a Catalunya
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(Euros)

IMPORT

23.020

23.990

30.000

30.000

29.970

59.460

23.990

37.500

5.923

98.068

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Construint el futur» per facilitar la inserció laboral i la
millora de l'ocupabilitat de les persones més
FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «La cantina: una realitat diària. T'ajudo a
fer el menjar?», orientat a promocionar la vida
FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL,
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
FUNDACIÓ PRIVADA
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «TEA i COVID19: ADAPTACIONS PER A UNA NOVA REALITAT»,
FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL,
adreçat a persones que estan en situació de
FUNDACIÓ PRIVADA
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Acollida,
assessorament social i psicologia», adreçat a persones
FUNDACIÓ AVAN. AMICS DE LA
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
NEUROLOGIA
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar
la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Tinc IDP. Ja soc
FUNDACIÓ BARCELONA PER A LES
gran i no estic sol», adreçat a persones que estan en
IMMUNODEFICIÈNCIES PRIMARIES A
situació de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de
PEDIATRIA
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «BACStation Arc de Triomf: Acollida i
integració per a joves migrats sols en situació de
carrer». Convocatòria la finalitat de la qual és contribuir
FUNDACIÓ BARCELONACTUA
a superar els reptes residencials actuals en els
col·lectius més vulnerables i promoure la inclusió
residencial i la vida independent a través de programes
d'intervenció integral centrada en la persona per
fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Residència maternal: acompanyament cap a
l'autonomia». Convocatòria la finalitat de la qual és
contribuir a superar els reptes residencials actuals en
FUNDACIO BENEFICA MARIA RAVENTOS
els col·lectius més vulnerables i promoure la inclusió
residencial i la vida independent a través de programes
d'intervenció integral centrada en la persona per
fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Habitatges
d'Inclusió: acompanyament a dones amb nens a càrrec
en situació de vulnerabilitat» per impulsar iniciatives a
FUNDACIO BENEFICA MARIA RAVENTOS Catalunya adreçades sobretot a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Projecte «Grau d'inseguretat alimentària post-COVID i
FUNDACIÓ BLANQUERNA
recursos per atendre-la a la ciutat de Barcelona».
Convocatòria en Ciències Socials 2021. Projecte «V-O:
La violència engendra violència? La superposició
FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
víctima-defensor en l'adolescència espanyola».
Convocatòria que té com a objectiu donar suport a
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

27.480 FUNDACIÓ CAMPUS ARNAU D'ESCALA

24.750 FUNDACIÓ CANPEDRÓ

28.000

FUNDACIO CARDENAL VIDAL I
BARRAQUER

12.500 FUNDACIO CASA AMERICA CATALUNYA

61.700

FUNDACIÓ CATALANA PER A LA
RECERCA I LA INNOVACIÓ

23.990

FUNDACIO CATALANA PER A LA
SINDROME DE DOWN

29.990

FUNDACIO CATALANA PER A LA
SINDROME DE DOWN

30.000

FUNDACIÓ CENTRE DE RECURSOS
AUTISME BARCELONA (CRAB)

23.990

FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC
PSICOPEDAGÒGIC D'OSONA

FUNDACIÓ CIPRIANO GARCÍA ARXIU
110.000 HISTÒRIC
33.030 FUNDACIO COMTAL

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
projectes de recerca social que destaquin per la seva
excel·lència i que estiguin basats en dades quantitatives
que proporcionin, mitjançant un enfocament original i
innovador, informació robusta i sòlida per comprendre
amb deteniment els reptes socials que s'han d'afrontar
en el present i futur.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «FARS:
Autonomia, participació social i reducció de l'aïllament
en la vellesa» per impulsar iniciatives a Catalunya
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Menjador
social Canpedró», adreçat a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Enfila el teu camí», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Col·laboració per afavorir el desenvolupament de les
diverses activitats de caràcter cultural i social que Casa
Amèrica Catalunya duu a terme en el desenvolupament
del seu objecte fundacional.
Aportació «Setmana de la ciència» i programa «Ciència i
aula».
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Acompanyament psicosocial a
l'envelliment de les persones amb Síndrome de Down»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria
Catalunya
2020:
Projecte
«FCSD...Inspira't» per impulsar iniciatives a Catalunya
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «VOLA (Vocació
i Orientació Laboral Autisme)», adreçat a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar
la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Domus Osonament». Convocatòria la finalitat
de la qual és contribuir a superar els reptes residencials
actuals en els col·lectius més vulnerables i promoure la
inclusió residencial i la vida independent a través de
programes d'intervenció integral centrada en la persona
per fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Col·laboració en la quarta fase del projecte
«Scriptorium digital del patrimoni històric documental
de CO de Catalunya (1964-2013): 50 anys d'«Història de
Catalunya».
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Pisos
d'acompanyament a l'autonomia», adreçat a persones
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

19.500 FUNDACIÓ CORAVANT

30.000

FUNDACIÓ CUITADANIA
MULTICULTURAL

22.500

FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS EN
CIÈNCIES DE LA SALUT

20.010 FUNDACIO DEIXALLES PALMA

20.000

FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA
CLARA

44.404

FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA
CLARA

30.000 FUNDACIÓ DIDÀCTICA CATALUNYA

30.000 FUNDACIÓ ECOM

19.130 FUNDACIÓ EL LLINDAR

30.000 FUNDACIÓ EL MARESME
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DESCRIPCIÓ
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar
la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Atenció
psicosocial a nens i joves afectats per cardiopaties i les
seves famílies». Convocatòria que té com a finalitat
col·laborar amb organitzacions no lucratives que
desenvolupin projectes a Catalunya, sobretot adreçats a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social, i
que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Cuinant
oportunitats» per impulsar iniciatives a Catalunya
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Programa
Osona Cuidadora. Programa per a l'acompanyament i
suport de persones amb malalties avançades i
necessitats socials a Osona», adreçat a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar
la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Humus, humanes i humans», orientat a promoure
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Renovar la col·laboració amb la Fundació del Convent
de Santa Clara per continuar donant suport a la gestió,
les funcions logístiques i la coordinació de l'equip de
voluntaris.
Vehicle adaptat per al magatzem de Manresa
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Suport social i
educatiu: formació bàsica per a la inserció sociolaboral
de joves de més de 16 anys que no han assolit l’ESO i
estan en risc social, atenent de manera especial famílies
d’origen migrant», adreçat a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Promoció i
desenvolupament de la filosofia de vida independent»,
adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Un pis de VIDA. Projecte d'emancipació pels
joves d'"El Llindar». Convocatòria la finalitat de la qual
és contribuir a superar els reptes residencials actuals en
els col·lectius més vulnerables i promoure la inclusió
residencial i la vida independent a través de programes
d'intervenció integral centrada en la persona per
fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Unitat
d'acompanyament a l'envelliment actiu comunitari»,
adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
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(Euros)

IMPORT

30.000

100.000
100.000

21.000

29.960

13.500

22.140

305.100

25.930

70.000

99.946

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Suport a
famílies amb fills malalts de càncer: El repte de l'atenció
a la complexitat en la situació de crisi generada per la
FUNDACIO ENRIQUETA VILLAVECCHIA
COVID-19», adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Col·laboració en el Programa de Direcció i Gestió d'ONG
FUNDACIO ESADE
ONL i el Programa de Lideratge i Innovació Social
Col·laboració per a les activitats de l'ESADE Center for
FUNDACIO ESADE
Global Economy and Geopolitics
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Activa't amb les TIC: Servei per a
l'autonomia personal i la promoció de la vida
independent per a persones amb Esclerosi Múltiple i/o
FUNDACIO ESCLEROSI MULTIPLE
altres malalties neurològiques», orientat a promocionar
la vida independent, l'autonomia personal i el benestar
de la gent gran, persones amb discapacitats o amb
trastorn mental o malalties i també l'atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Servei
d'atenció psicosocial per a la millora de la qualitat de
vida per a persones amb Esclerosi Múltiple», adreçat a
FUNDACIO ESCLEROSI MULTIPLE
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Prevenció de
conductes de risc en joves a través del fitnes», adreçat a
FUNDACIO ESPORTSALUS
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Respir Estimia
2021», adreçat a persones que estan en situació de
FUNDACIÓ ESTIMIA BARCELONA
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
FUNDACIO EURECAT
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Gitan@s amb projectes, gitan@s amb futur», orientat
a promoure projectes d'inserció sociolaboral adreçats a
FUNDACIO FORMACIO I TREBALL
joves, persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria CaixaResearch Validate Call 2021. Projecte
FUNDACIÓ HITT
«MEPRONIB: una nova teràpia dirigida contra el càncer
per tractar tumors altament metabòlics i proliferatius».
Convocatòria en Ciències Socials 2020. Projecte «Tinc
IDP: No estic sol, suport psicosocial als infants amb
immunodeficiències primàries i les seves famílies».
Convocatòria que té com a objectiu donar suport a
FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI
projectes de recerca social que destaquin per la seva
VALL D’HEBRON - INSTITUT DE RECERCA
excel·lència i que estiguin basats en dades quantitatives
(VHIR)
que proporcionin, mitjançant un enfocament original i
innovador, informació robusta i sòlida per comprendre
amb deteniment els reptes socials que s'han d'afrontar
en el present i futur.
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(Euros)

IMPORT

100.000

25.850

29.350

80.000

115.092

305.100

100.000

300.000
12.000

23.670

30.000

45.000

24.940

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria CaixaResearch Validate Call 2021. Projecte
FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI
«Heecap: solució innovadora que proporciona
VALL D’HEBRON - INSTITUT DE RECERCA
estimulació elèctrica no invasiva per prevenir l'atròfia
(VHIR)
del diafragma en pacients amb ventilació mecànica».
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Projecte d'orientació per a persones immigrants»,
orientat a promoure projectes d'inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
FUNDACIO IBN BATTUTA
mental o persones en risc d'exclusió, prestant especial
atenció a les persones i els col·lectius en situació
d'especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Grups interculturals femenins
per
l'empoderament i la prevenció de la violència de
FUNDACIO IBN BATTUTA
gènere», orientat a facilitar el desenvolupament
integral i el procés d'inclusió social de les persones en
situació de vulnerabilitat, tot potenciant les seves
capacitats i afavorint la igualtat d'oportunitats
Impulsar activitats orientades a emetre una opinió
FUNDACIO IEB-FUND.INST.ECONOMIA
qualificada sobre temes rellevants per a Catalunya,
BCN
Espanya i Europa
Projecte per al desenvolupament del programa de
beques de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat
FUNDACIO IMIM
en centres de recerca espanyols i portuguesos
d'excel·lència
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
FUNDACIO IMIM
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ
Convocatòria CaixaResearch Validate Call 2021. Projecte
EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS
«Mètode in vitro per a la predicció del risc de mortalitat
TRIAS I PUJOL
en pacients amb xoc cardiogènic».
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ
Convocatòria CaixaResearch Consolidate 2021. Projecte
EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS
«BraiN20, el nou estàndard d'atenció per millorar el
TRIAS I PUJOL
maneig dels pacients amb Ictus Isquèmic Agut (AIS)»
FUNDACIÓ INSTITUT DE TRANSTORNS
Prevenció, sensibilització i assistència dels trastorns
ALIMENTA
mentals en les etapes infantil i juvenil
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Acompanyament psicoterapèutic i
socioeducatiu domiciliari per a joves amb
FUNDACIÓ INSTITUT DE TRANSTORNS
problemàtiques de salut mental», orientat a
ALIMENTA
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria
Catalunya
2020:
Projecte
«Pis
d'autonomia per a persones amb TCA», adreçat a
FUNDACIÓ INSTITUT DE TRANSTORNS
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
ALIMENTA
que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Conveni per afavorir el desenvolupament i la realització
FUNDACIO JOAN MARAGALL
de les diverses publicacions de les seves col·leccions:
CRISTIANISME I CULTURA
«Cristianisme i Cultura», «Quaderns de la Fundació Joan
Maragall» i la revista «Qüestions de Vida Cristiana».
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Escola infantil
de tennis en cadira de rodes» per impulsar iniciatives a
Catalunya adreçades sobretot a persones que estan en
FUNDACIÓ JOHAN CRUYFF
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

30.000 FUNDACIO LA VINYA D'ACCIÓ SOCIAL

23.990 FUNDACIÓ LLUÍS ARTIGUES

30.000

FUNDACIO LLUÏSA OLLER PER
L'ASSISTENCIA I INTEGRAC

46.810 FUNDACIO MARIANAO

99.990

FUNDACIÓ MARKETS, ORGANIZATIONS
AND VOTES IN ECONOMICS

33.750 FUNDACIO MARTA MATA GARRIGA

23.990 FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES

23.990 FUNDACIÓ MIQUEL VALLS

40.000 FUNDACIÓ MIQUEL VALLS
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Oci
socioeducatiu La Viña», adreçat a persones que estan
en situació de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Millora de la qualitat de vida de les
persones tutelades», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Nou centre
ocupacional», adreçat a persones que estan en situació
de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Projecte de
promoció juvenil "L'Espurna"», adreçat a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar
la igualtat d'oportunitats
Convocatòria en Ciències Socials 2021. Projecte «La
trampa hipotecària: implicacions econòmiques i socials
de l'absència de dació en pagament a Espanya».
Convocatòria que té com a objectiu donar suport a
projectes de recerca social que destaquin per la seva
excel·lència i que estiguin basats en dades quantitatives
que proporcionin, mitjançant un enfocament original i
innovador, informació robusta i sòlida per comprendre
amb deteniment els reptes socials que s'han d'afrontar
en el present i futur.
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Casal
Anxanetes». Convocatòria que té com a finalitat
col·laborar amb organitzacions no lucratives que
desenvolupin projectes a Catalunya, sobretot adreçats a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social, i
que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats.
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Borsa d'habitatge jove». Convocatòria la
finalitat de la qual és contribuir a superar els reptes
residencials actuals en els col·lectius més vulnerables i
promoure la inclusió residencial i la vida independent a
través de programes d'intervenció integral centrada en
la persona per fomentar l'empoderament i l'autonomia
personal.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Atenció en teràpia ocupacional a
domicili i gestió d'un Banc de productes de suport per a
persones afectades d'ELA», orientat a promocionar la
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
la gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Promoció de
l'autonomia i atenció integral especialitzada a les
persones afectades d'ELA i les seves famílies», adreçat a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

100.000 FUNDACIÓ MONTSERRAT TORRENT

60.000

FUNDACIO MUSEU ART
CONTEMPORANI

FUNDACIÓ PER A LA RECERCA I LA
100.000 DOCÈNCIA SANT JOAN DE DÉU

FUNDACIO PER LES ESCOLES
PARROQUIALS-ARXIDIOCESI DE
175.000
BARCELONA

23.990 FUNDACIÓ PERE TARRÉS

30.000 FUNDACIÓ PRIVADA ANA RIBOT DURAN

50.000 FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS

29.760 FUNDACIO PRIVADA AURIA

12.000

FUNDACIO PRIVADA CENTRE D'ESTUDIS
INTERNACIONALS

23.990 FUNDACIÓ PRIVADA CERMA ACOGE

FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS
16.630 ASSISTENCIALS I RESIDENCIALS SANT
JORDI
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DESCRIPCIÓ
Col·laboració per afavorir el desenvolupament de les
diverses activitats que l'entitat duu a terme en el
desenvolupament del seu projecte relatiu a la
restauració de l'òrgan ubicat al cor de l'església de Sant
Felip Neri de Barcelona.
Col·laboració en la realització i el sosteniment de les
activitats del MACBA. Any 2021.
Convocatòria en Ciències Socials 2021. Projecte «M I O:
Impacte de la migració en la salut». Convocatòria que té
com a objectiu donar suport a projectes de recerca
social que destaquin per la seva excel·lència i que
estiguin basats en dades quantitatives que
proporcionin, mitjançant un enfocament original i
innovador, informació robusta i sòlida per comprendre
amb deteniment els reptes socials que s'han d'afrontar
en el present i futur.
Conveni per donar suport als centres de la xarxa escolar
que estan en una situació molt vulnerable des del
vessant econòmic a causa de la pandèmia de la COVID19.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «D'atenció integral a persones
cuidadores no professionals de persones dependents»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Cuidem les
persones amb Alzheimer en temps de la COVID-19:
unida d'Alzheimer i jardí sensorial» per impulsar
iniciatives a Catalunya adreçades sobretot a persones
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Col·laboració per a l'ampliació, la reforma i l'adequació
del Centre de Dia i Residència Pinya de Rosa, ubicat a
l'Avinguda Costa Brava, 22, de Palafolls.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Laboratori de tecnologies accessibles»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Fomentar el desenvolupament de les finalitats
fundacionals de l'entitat
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Casa teva: acollida integral a persones en
situació d'exclusió social». Convocatòria la finalitat de la
qual és contribuir a superar els reptes residencials
actuals en els col·lectius més vulnerables i promoure la
inclusió residencial i la vida independent a través de
programes d'intervenció integral centrada en la persona
per fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Suports personalitzats, per una vida
independent». Convocatòria la finalitat de la qual és
contribuir a superar els reptes residencials actuals en
els col·lectius més vulnerables i promoure la inclusió
residencial i la vida independent a través de programes
d'intervenció integral centrada en la persona per
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

56.250 FUNDACIO PRIVADA DRISSA

27.420 FUNDACIÓ PRIVADA ELS TRES TURONS

7.740 FUNDACIO PRIVADA ESCO

19.750 FUNDACIÓ PRIVADA EVEHO

23.690 FUNDACIÓ PRIVADA GOEL

75.000

FUNDACIÓ PRIVADA HÀBITAT3 TERCER
SECTOR SOCIAL

27.370 FUNDACIÓ PRIVADA I BENÈFICA ASSÍS

30.000 FUNDACIO PRIVADA ICTUS

70.000

FUNDACIO PRIVADA INST.RECERCA
SIDA-CAIXA

FUNDACIO PRIVADA INST.RECERCA
1.532.833 SIDA-CAIXA
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DESCRIPCIÓ
fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Biodrissa, la
sobirania alimentària com a oportunitat per
transformar el territori», adreçat a persones que estan
en situació de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Habitatges temporals per a la promoció de la
vida independent de persones amb trastorn mental».
Convocatòria la finalitat de la qual és contribuir a
superar els reptes residencials actuals en els col·lectius
més vulnerables i promoure la inclusió residencial i la
vida independent a través de programes d'intervenció
integral centrada en la persona per fomentar
l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Espai dona't»
per impulsar iniciatives a Catalunya adreçades sobretot
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
i que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «BucoliCAT», orientat a impulsar projectes en
el medi rural, adaptats a les característiques territorials
i necessitats socials per millorar les condicions de vida,
generar oportunitats i prevenir el risc d'exclusió de les
persones a l'àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Grup Mefi», orientat a promocionar la
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
la gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «LLAR CASA
BLOC. 17 habitatges d'inclusió social». Convocatòria que
té com a finalitat col·laborar amb organitzacions no
lucratives que desenvolupin projectes a Catalunya,
sobretot adreçats a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Fem la vida
més fàcil a ASIS. Renovem espais i equipaments» per
impulsar iniciatives a Catalunya adreçades sobretot a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Viure després
d'un ictus», adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria CaixaResearch Validate Call 2021. Projecte
«Citometria de flux potenciada com a eina de diagnòstic
i seguiment per a perfils immunitaris de cèl·lules T
específics de virus/patògens en malalties relacionades
amb el VIH, la tuberculosi i la COVID».
Garantir la dotació de prou recursos per donar
continuïtat a les tasques que l'entitat duu a terme en
compliment de les seves finalitats. Les activitats de
l'entitat se centren en l'estudi de la infecció del virus de
la immunodeficiència humana (VIH) per tal d'erradicar-
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

14.100 FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRAMENET

FUNDACIO PRIVADA IS GLOBAL
100.000 BARCELONA

FUNDACIO PRIVADA IS GLOBAL
400.000 BARCELONA

FUNDACIO PRIVADA IS GLOBAL
996.931 BARCELONA

FUNDACIO PRIVADA IS GLOBAL
3.200.000 BARCELONA

23.550 FUNDACIÓ PRIVADA KALIDA

30.000

FUNDACIÓ PRIVADA LLARS
COMPARTIDES

24.790

FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA
AUXILIADORA

36.000

FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA
AUXILIADORA

24.370 FUNDACIÓ PRIVADA MIFAS
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DESCRIPCIÓ
lo, entre d'altres.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Habitatge en
companyia» per impulsar iniciatives a Catalunya
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria en Ciències Socials 2020. Projecte
«Dinàmiques socials, salut mental i desigualtats a
Espanya generades per la COVID-19». Convocatòria que
té com a objectiu donar suport a projectes de recerca
social que destaquin per la seva excel·lència i que
estiguin basats en dades quantitatives que
proporcionin, mitjançant un enfocament original i
innovador, informació robusta i sòlida per comprendre
amb deteniment els reptes socials que s'han d'afrontar
en el present i futur.
Conveni per col·laborar en el Projecte IPTi PLUS ICARIA
Improving Care through Azithoromycin research for
Infants in Africa, l'objectiu principal del qual és
l'avaluació de l'impacte en la mortalitat infantil, de
l'administració de l'azitromicina més el tractament
preventiu intermitent de malària en dos països (Sierra
Leone i Moçambic).
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «Nova tecnologia d'òrgan en un xip per
estudiar infeccions críptiques mitjançades per vesícules
extracel·lulars en malària per Plasmodium vivax».
Convocatòria orientada a la recerca biomèdica i
adreçada a institucions de recerca d'Espanya i Portugal.
Afavorir el desenvolupament de les diverses activitats
en compliment del seu objecte fundacional
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Millora del benestar i la qualitat de vida
de les persones amb càncer i els seus cuidadors a través
d'activitats de suport pràctic», orientat a promocionar
la vida independent, l'autonomia personal i el benestar
de la gent gran, persones amb discapacitats o amb
trastorn mental o malalties i també l'atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Cohabitatge
per a gent gran amb rendes baixes» per impulsar
iniciatives a Catalunya adreçades sobretot a persones
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Teixint oportunitats», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Dones en
xarxa» per impulsar iniciatives a Catalunya adreçades
sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Servei
d'acompanyament psicològic MIFAS», adreçat a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

36.000 FUNDACIÓ PRIVADA MIGRA STUDIUM

30.000 FUNDACIO PRIVADA MONTILIVI

40.000 FUNDACIÓ PRIVADA PORTAVENTURA

FUNDACIÓ PRIVADA PRO PERSONES
18.210 AMB DISCAPACITAT INTEL•LECTUAL
CATALONIA

411.621
590.000

FUNDACIO PRIVADA SHE
FUNDACIO PRIVADA SHE

29.990 FUNDACIÓ PRIVADA SUMMAE

75.000 FUNDACIO PRIVADA TAC OSONA

24.790

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA
MARTÍ L'HUMÀ

30.000

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA
MARTÍ L'HUMÀ

22.630 FUNDACIO PRO VELLESA AUTONOMA

10.000 FUNDACIÓ PROJECTE I VIDA
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DESCRIPCIÓ
que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Xarxa
d'Hospitalitat», adreçat a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Inclusió i
competències digitals» per impulsar iniciatives a
Catalunya adreçades sobretot a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Afavorir el desenvolupament de diverses activitats de
caràcter social per recaptar fons per a entitats socials
sense ànim de lucre
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Teràpia en persones amb discapacitat
intel·lectual víctimes d'abusos», orientat a promocionar
la vida independent, l'autonomia personal i el benestar
de la gent gran, persones amb discapacitats o amb
trastorn mental o malalties i també l'atenció a les
necessitats del seu entorn familiar
Foment de projecte de recerca cardiovascular. CardonaSallent Comunitats Saludables
Fomentar projectes de recerca en malalties
cardiovasculars
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «SUMMem»,
adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Fem snacks,
creem oportunitats», adreçat a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «L'acció social cap a l'Agenda 2030. El canvi
local», orientat a facilitar el desenvolupament integral i
el procés d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Mindfulness als
centres penitenciaris», adreçat a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Atenció integral de gent gran
incapacitada judicialment per discapacitat i malaltia»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «AIVA - Acompanyament en la vida adulta».
Convocatòria la finalitat de la qual és contribuir a
superar els reptes residencials actuals en els col·lectius
més vulnerables i promoure la inclusió residencial i la
vida independent a través de programes d'intervenció
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

14.950 FUNDACIÓ PROJECTE JOVE

450.000 FUNDACIO RAMON NOGUERA

12.900 FUNDACIÓ RESPIRALIA

20.000 FUNDACIÓ ROURE

35.990 FUNDACIÓ ROURE

200.000 FUNDACIÓ ROURE

30.000 FUNDACIO SALUT I COMUNITAT

10.000 FUNDACIO SANT TOMAS

18.250

FUNDACIO SERVEI GIRONI PEDAGOGIA
SOCIAL

33.680

FUNDACIO SERVEI GIRONI PEDAGOGIA
SOCIAL

24.810 FUNDACIÓ SOLIDANÇA
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DESCRIPCIÓ
integral centrada en la persona per fomentar
l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Recurs residencial per a persones en situació
d'exclusió social». Convocatòria la finalitat de la qual és
contribuir a superar els reptes residencials actuals en
els col·lectius més vulnerables i promoure la inclusió
residencial i la vida independent a través de programes
d'intervenció integral centrada en la persona per
fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Col·laboració per afavorir el desenvolupament de les
diverses activitats de caràcter cultural i social que duu a
terme la fundació Ramon Noguera. L'import es
destinarà íntegrament a la construcció de dues plantes
annexes a l'edifici del Monestir de Sant Daniel per a la
realització d'un projecte residencial de 30 places a
Girona per atendre les necessitats d'habitatge de
persones amb discapacitat intel·lectual.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Educar és salut en Fibrosi Quística»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats, amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Conveni amb l'objectiu de reforçar l'acció social directa
a Ciutat Vella d'atenció i suport a les persones en
situació de pobresa i/o exclusió social.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Suport a domicili», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats, amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Atenció i suport a les persones en situació de pobresa
i/o exclusió social al districte de Ciutat Vella
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Club digital»
per impulsar iniciatives a Catalunya adreçades sobretot
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
i que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Càpsules digitals», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Link», adreçat
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
i que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte «IN
SALT!», orientat a promoure projectes d'inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«SoliEnergia: l'energia social», orientat a promoure
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

30.000 FUNDACIÓ STEP BY STEP, FUNDACIÓ

30.000 FUNDACIÓ TOT RAVAL

10.000 FUNDACIÓ TUTELAR L'ESGUARD

55.000 FUNDACIÓ UFEC
100.000 FUNDACIO URV

26.860 FUNDACIO VICKI BERNADET

10.000 FUNDACIÓ VILLABLANCA

10.580 FUNDACIÓ VILLABLANCA

39.990 FUNDACION ABRENTE

22.500

FUNDACIÓN ACCIÓN BIENESTAR Y
DESARROLLO

21.330 FUNDACIÓN ACOGIDA
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DESCRIPCIÓ
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Viure millor a
cada pas. Programa de beques Step by Step», adreçat a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Referents
comunitaris de Salut», adreçat a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Eliminant
barreres per a tots» per impulsar iniciatives a Catalunya
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Instal·lació de dispositius de reproducció automàtica en
instal·lacions esportives.
Convocatòria CaixaResearch Validate Call 2021. Projecte
«Elèctrode de copa avançat ACUP-E per a nounats».
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Intervenció
contra l'abús sexual infantil» per impulsar iniciatives a
Catalunya adreçades sobretot a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «El món dins. Experiència de realitat
immersiva a Villablanca», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Pas Via Viu»,
adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Espai ENKI. Esport, oci i turisme actiu
accessible i inclusiu», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Tornar a
començar: Apoderament i inclusió per a famílies en
greu situació de vulnerabilitat», orientat a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar
la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Casa maternal». Convocatòria la finalitat de la
qual és contribuir a superar els reptes residencials
actuals en els col·lectius més vulnerables i promoure la
inclusió residencial i la vida independent a través de
programes d'intervenció integral centrada en la persona
per fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

27.990 FUNDACIÓN ACRESCERE

47.990 FUNDACIÓN ACUARELA DE BARRIOS

35.950 FUNDACIÓN ADEMO

17.800 FUNDACIÓN ADSIS

35.590 FUNDACIÓN ADSIS

43.000 FUNDACIÓN AEQUITAS

27.530 FUNDACIÓN ALALÁ

38.910 FUNDACION ALAS MADRID

31.510 FUNDACIÓN ALBOAN

20.890 FUNDACIÓN ALDABA
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Ángel de la Guarda-Servei
d'atenció a menors de 0 a 6 anys, per a la conciliació
laboral de famílies en situació de dificultat social»,
orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Rumbo Acuairis» per impulsar iniciatives adreçades sobretot a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Autonomies compartides: Un sistema
integrat de suports per a persones amb discapacitat
intel·lectual i les seves famílies», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Dones activant el seu futur», orientat a promoure
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Famílies en
xarxa» per impulsar iniciatives a Catalunya adreçades
sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Col·laboració per a l'elaboració de la «Guia Jurídica de la
Discapacitat», que inclourà les definicions, els drets, les
obligacions, els recursos, els tràmits, etc. que siguin
d'utilitat per a les persones amb discapacitat, les seves
famílies i els professionals vinculats a aquest àmbit
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Escola d'art flamenc», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «A casa. Atenció a la llar a persones amb
discapacitat intel·lectual», orientat a promocionar la
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
la gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Dones en Marxa - Emakumeok Martxan:
promovent la ciutadania intercultural i la cohesió social
amb dones migrants com a agents de canvi», orientat a
facilitar el desenvolupament integral i el procés
d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Al costat vostre: Donant suport a
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(Euros)

IMPORT

27.360

24.730

13.840

31.990

31.990

20.000

39.800

24.110

23.750

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
l'autonomia personal dels més vulnerables», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Ludoteca tots juguen 2021»,
FUNDACIÓN ALMERIENSE DE PERSONAS orientat a promoure el desenvolupament social i
CON DISCAPACIDAD
educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Educant joves en la diversitat», orientat a
facilitar el desenvolupament integral i el procés
FUNDACIÓN ALTUM
d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Inserció sociolaboral amb persones en tractament
d'addiccions-salut mental i institucions penitenciàries»,
orientat a promoure projectes d'inserció sociolaboral
FUNDACION AMÁS
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d'exclusió, amb atenció
especial a les persones i els col·lectius en situació
d'especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Convivint Alacant», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
FUNDACIÓN AMIGÓ
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Convivint Corunya», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
FUNDACIÓN AMIGÓ
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Atenció directa i personalitzada de 150 nens
beneficiaris, tant en l'escolarització com també en la
FUNDACIÓN AMIGOS DE RIMKIETA
correcta nutrició, assistència mèdica, suplementació
vitamínica i mineral i l'aplicació dels tractaments
antiparasitaris corresponents
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Xarxa de dones supervivents»,
FUNDACION ANA BELLA MUJERES
orientat a promoure el desenvolupament social i
MALTRATADAS
educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Cures a
pacients crònics complexos» per impulsar iniciatives
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
FUNDACIÓN ANDRÉS OLIVARES
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «SAD Sevilla», orientat a promocionar la
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
FUNDACIÓN ASISTENCIAL SAN CAMILO
la gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
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(Euros)

IMPORT

23.980

ENTITAT

FUNDACION ASPACE NAVARRA
RESIDENCIAL

15.000 FUNDACION ASPANIAS BURGOS

23.990 FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN

15.000 FUNDACIÓN ASPEN INSTITUTE ESPAÑA

23.990

FUNDACIÓN ATENA PSICOBALLET
NAVARRA

23.070 FUNDACIÓN AUTISMO SUR

10.000

FUNDACIÓN BABEL PUNTO DE
ENCUENTRO

31.990 FUNDACIÓN BALIA

31.990 FUNDACIÓN BALIA

250.000 FUNDACION BALUARTE

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Habitatge de vida independent en entorn
rural a Aoiz/Agoitz, Navarra», orientat a impulsar
projectes en el medi rural, adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria Burgos 2021: Projecte «Projecte Ponts.
Servei d'Envelliment Actiu de Persones amb
Discapacitat Intel·lectual» per impulsar iniciatives
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a la província de Burgos
Convocatòria de Territorial Burgos 2020: Projecte
«Millora de la promoció de l'autonomia personal i
qualitat de vida a través de la rehabilitació integral» per
impulsar iniciatives adreçades sobretot a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats
Formar part del programa Amics d'Aspen per promoure
les finalitats de les fundacions d'ASPEN, el
desenvolupament dels seus programes i la participació
d'FBLC en els seminaris i debats que organitzen.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Promoció de l'autonomia personal de
les persones amb discapacitat a través de l'art»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Aportant
estimulació per a persones amb TEA» per impulsar
iniciatives adreçades sobretot a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Ponts
familiars», adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Aules Balia contra la pobresa
infantil de Guadalajara», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Aules Balia contra la pobresa
infantil de Sevilla», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Conveni de col·laboració per al desenvolupament
d'activitats socioculturals de l'Auditori Baluard i d'altres
entitats de Navarra, i també amb les activitats del seu
programa educatiu i social.
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

23.990

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE
SEVILLA

27.990

FUNDACIÓN BOSCOS PARA LA
PROMOCIÓN SOCIAL

24.580 FUNDACIÓN C. V. ESTUDIO Y CULTURA

1.200.000 FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

400.000 FUNDACIÓN CAJACANARIAS
550.000 FUNDACIÓN CAJACANARIAS

240.000 FUNDACIÓN CAJASOL

22.410

FUNDACION CANARIA CENTRO DE
SOLIDARIDAD DE LAS ISLAS CANARIAS

21.600

FUNDACIÓN CANARIA EL BUEN
SAMARITANO

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA
15.230 FORMACIÓN INTEGRAL Y LA INSERCIÓN
SOCIOLABORAL ATARETACO

FUNDACIÓN CANARIA PARA LAS
39.860 PERSONAS CON SORDERA Y SUS
FAMILIAS

19.390 FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Cuinant
oportunitats» per impulsar iniciatives adreçades
sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Acompanyant somnis per
construir un futur excepcional en temps de Covid»,
orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «MARITIMS: Participació per un
oci inclusiu i saludable per a tothom», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Col·laboració per al programa «Innova Cultural» i
«Innova Social». Suport a projectes innovadors de
producció i/o difusió artística i cultural amb impacte
social. Entre els seus objectius hi ha l'enfortiment del
sector cultural navarrès, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació de vulnerabilitat, i
també l'accés i la divulgació de la cultura a tots els
públics
Col·laboració per a la realització del Festival Canarias
Artes Escénicas 2022
Ajudes a Projectes de Recerca 2021 amb l'objectiu de
contribuir a aportar solucions per a la Reconstrucció de
l'Economia i la creació d'ocupació a les Canàries
Impulsar, ajudar i dur a terme els projectes «Landaluz Andaluces Compartiendo» i «Regeneració forestal i
educació ambiental»
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Centres
residencials per a persones en situació de vulnerabilitat
social», adreçat especialment a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «MAE - Dones
d'Añaza Emprenedores», adreçat especialment a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «DespegaCompostando», adreçat especialment a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats.
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Treball actiu», orientat a promoure projectes
d'inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Reconstrueix-te:
Programa d'entrenament cognitiu per a persones amb
problemes d'addicció», adreçat especialment a
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

23.820 FUNDACIÓN CAUCE

43.070 FUNDACION CENTRO TIERRA DE TODOS

24.530 FUNDACION CEPAIM

24.600 FUNDACION CEPAIM

25.910 FUNDACION CEPAIM

26.000 FUNDACION CEPAIM

26.330

FUNDACIÓN CEPAIM - ACCIÓN
INTEGRAL CON MIGRANTES

11.260

FUNDACIÓN CERES.CENTRO REC.
SOCIALES

DESCRIPCIÓ
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats.
Convocatòria de Territorial Burgos 2020: Projecte «Un
curs de més oportunitats» per impulsar iniciatives
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Programa de
lluita contra la pobresa infantil i atenció a la diversitat
cultural» per impulsar iniciatives adreçades sobretot a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Acció comunitària per abordar junts la
dificultat d'accés a l'habitatge», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Futbol i esport com a eina d'acció social»,
orientat a facilitar el desenvolupament integral i el
procés d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Inserint després de la COVID-19 2.0», orientat a
promoure projectes d'inserció sociolaboral adreçats a
joves, persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte «B,
cap a l'ocupació» per facilitar la inserció laboral i la
millora de l'ocupabilitat de les persones més
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Aixeca la mà.
Programa d'intervenció integral amb la infància per a la
participació comunitària» per impulsar iniciatives
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «CapacitaTe +65 CERES», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar

FUNDACIÓN CIENTÍFICA DE LA
26.287 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

Realització d'actualització d'informe
investigació del càncer a Espanya.

50.000 FUNDACIÓN COLECCIÓN ABC

Col·laboració per al desenvolupament dels portals
solidaris en les plataformes del periòdic. Es comptarà
amb la difusió de vídeos d'entitats socials, entrevistes a
ABC i l'Acte Sevilla solidària.
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sobre

la
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

FUNDACION COLEGIOS DEL MUNDO
150.000 UNIDOS
9.000

FUNDACION COMPROMISO Y
TRANSPARENCIA

23.580 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA

27.790 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA

22.800

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA DELEGACIÓN TENERIFE

99.920 FUNDACIÓN CUDECA

21.760 FUNDACIÓN CUIDAR Y CURAR

35.000 FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ

100.000

22.490

FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ

FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
SIDERURGIA INTEGRAL

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
Concessió de tres beques de dos anys de durada
cadascuna (bienni 2021-2023) per a tres estudiants
espanyols per promoure l'entesa internacional en un
dels Col·legis del Món Unit
Afavorir i promoure la realització i el desenvolupament
del laboratori d'Impacte, Transparència i Bon Govern
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «O ́FOGAR - Allotjament temporal i promoció
d'habilitats socials per a la inserció». Convocatòria la
finalitat de la qual és contribuir a superar els reptes
residencials actuals en els col·lectius més vulnerables i
promoure la inclusió residencial i la vida independent a
través de programes d'intervenció integral centrada en
la persona per fomentar l'empoderament i l'autonomia
personal.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «La teva llar: Programa de foment
de la vida autònoma i atenció a persones en situació de
sense sostre de Granada», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Aplicant-nos:
Reforç educatiu i oci saludable per a menors», adreçat
especialment a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria en Ciències Socials 2020. Projecte
«Avaluació del procés d'implementació del programa de
tecnovoluntariat en cures pal·liatives: Programa ItvPal». Convocatòria que té com a objectiu donar suport
a projectes de recerca social que destaquin per la seva
excel·lència i que estiguin basats en dades quantitatives
que proporcionin, mitjançant un enfocament original i
innovador, informació robusta i sòlida per comprendre
amb deteniment els reptes socials que s'han d'afrontar
en el present i futur.
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Cuida-T: innovació sociosanitària mitjançant
atenció remota per al suport a domicili a gent gran en
l'àmbit rural», orientat a impulsar projectes en el medi
rural, adaptats a les característiques territorials i
necessitats socials per millorar les condicions de vida,
generar oportunitats i prevenir el risc d'exclusió de les
persones a l'àrea territorial on es duen a terme
Conveni per dur a terme activitats docents, la
col·laboració amb altres institucions per fomentar la
investigació científica, tècnica i humanística sobre
diversos temes relacionats amb la cultura de la pau i la
democràcia, i també les Jornades DEMOSPAZ al voltant
de l'Agenda 2030 i l'Anuari CEIPAZ 2020-2021.
Col·laboració per al desenvolupament de les activitats
de la institució en els àmbits de la recerca, la docència i
la difusió de la cultura de la pau.
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Impuls a l'ocupació», orientat a promoure projectes
d'inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
200.000 SIDERURGIA INTEGRAL

32.750 FUNDACIÓN DEMANOENMANO

23.990 FUNDACION DFA

18.080

FUNDACION DIAGRAMA-INTERVENCION
PSICOSOCIAL

18.960

FUNDACION DIAGRAMA-INTERVENCION
PSICOSOCIAL

19.600

FUNDACION DIAGRAMA-INTERVENCION
PSICOSOCIAL

26.620

FUNDACION DIAGRAMA-INTERVENCION
PSICOSOCIAL

10.000 FUNDACION DIALOGOS

25.990 FUNDACION DOWN COMPOSTELA
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DESCRIPCIÓ
la crisi a causa del coronavirus
Acord de col·laboració per a la realització de la segona
fase de les obres de rehabilitació i condicionament de
«La Alhóndiga» municipal de Barakaldo per convertir-lo
en un Centre de Formació i Oficis.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Handbol som tots», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «DFAConnecta: Desenvolupament de
competències socials i/o tecnològiques per evitar
situacions d'aïllament i soledat de persones amb
discapacitat», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Programa VIVEM: Habitatges per a la
recuperació i l'ocupació de les persones amb trastorn
mental greu». Convocatòria la finalitat de la qual és
contribuir a superar els reptes residencials actuals en
els col·lectius més vulnerables i promoure la inclusió
residencial i la vida independent a través de programes
d'intervenció integral centrada en la persona per
fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Siento que existo (y soy parte de una
comunidad», orientat a impulsar projectes al medi rural
adaptats a les característiques territorials i necessitats
socials per millorar les condicions de vida, generar
oportunitats i prevenir el risc d'exclusió de les persones
a l'àrea territorial on es duen a terme
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Programa de convivència i educació
intercultural a la comunitat», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria
Catalunya
2020:
Projecte
«Interculturalitat i cohesió social» per impulsar
iniciatives a Catalunya adreçades sobretot a persones
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Promoure la creació d'un Fons de Beques Segona
Oportunitat per a l'obtenció del Grau d'Educació
Secundària Obligatòria a persones adultes amb
dificultats econòmiques i en situació de vulnerabilitat
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Habilitats bàsiques i polivalents per a la millora de
l'ocupabilitat de persones amb síndrome de Down o
altres discapacitats intel·lectuals», orientat a promoure
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

38.740 FUNDACIÓN ECCA

41.990 FUNDACIÓN ECCA

30.000 FUNDACIÓN EDAD & VIDA

23.090

FUNDACIÓN EDUCATIVA E SOCIAL
DIGNIDADE

24.000 FUNDACIÓN EMPRESA Y JUVENTUD

23.910 FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM

20.000 FUNDACIÓN FRANCISCO LUZÓN

20.360

FUNDACIÓN GESTIÓN SOCIAL PARA LA
DEPEDENCIA

10.000 FUNDACIÓN GIAFYS-CÁNCER
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DESCRIPCIÓ
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Projecte d'inserció sociolaboral per a dones víctimes
de violència de gènere», orientat a promoure projectes
d'inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Retorn educatiu per a la millora
de l'ocupabilitat», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Col·laboració per a la divulgació i la promoció de
l'envelliment a través dels diferents espais de divulgació
sobre l'envelliment.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Escoles sense violència», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Serendipia (Llar inclusiva)». Convocatòria la
finalitat de la qual és contribuir a superar els reptes
residencials actuals en els col·lectius més vulnerables i
promoure la inclusió residencial i la vida independent a
través de programes d'intervenció integral centrada en
la persona per fomentar l'empoderament i l'autonomia
personal.
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Pisos de cessió temporal supervisats».
Convocatòria la finalitat de la qual és contribuir a
superar els reptes residencials actuals en els col·lectius
més vulnerables i promoure la inclusió residencial i la
vida independent a través de programes d'intervenció
integral centrada en la persona per fomentar
l'empoderament i l'autonomia personal.
Organització del II Congrés Internacional de la
Comunitat ALS (CINCELA).
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Tallers de música participativa en
directe, a través de videotrucada, per acompanyar i
alegrar gent gran en situacions de vulnerabilitat»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Supera-T: Fent el càncer més humà»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
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FUNDACIÓN GRANADINA DE
39.990 SOLIDARIDAD VIRGEN DE LAS
ANGUSTIAS

15.620

FUNDACIÓN GRANDES AMIGOS EN
ACCIÓN

19.060 FUNDACIÓN GRUPO SIFU

30.000 FUNDACION HERMES

13.010 FUNDACION HEROES

27.970 FUNDACIÓN HOGAR SANTA LUCIA

13.000

FUNDACIÓN HOSPIT. ORDEN DE MALTA
EN ESPAÑA

22.690 FUNDACIÓN HURKOA

FUNDACIÓN INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA DE
305.100
NAVARRA

23.750

FUNDACION INSTITUTO SALUD Y
CEREBRO FUNSACE

13.470 FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Creixement personal, igualtat i
inserció sociolaboral en comunitat terapèutica per a
persones amb problemes d'addicció en risc d'explosió
social», orientat a promoure el desenvolupament social
i educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Grans amics Vigo. Lluitant contra la
soledat de la gent gran», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Àrea d'integració sociolaboral» per facilitar la inserció
laboral i la millora de l'ocupabilitat de les persones més
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Desenvolupament de les activitats pròpies de l'entitat i
un «Think Tank» per promoure el dret de les persones
en l'àmbit digital
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Creant oportunitats» per facilitar la inserció laboral i la
millora de l'ocupabilitat de les persones més
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Acollida de dones sense sostre»,
orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Desenvolupament de dos projectes pilots contra
l'exclusió digital: Projecte pilot núm. 1: Combatre
l'aïllament de la gent gran per evitar-ne l'exclusió
digital. Projecte pilot núm. 2: Combatre l'addicció digital
dels joves i fomentar el bon ús de les tecnologies.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Hauskor Azkoitia», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Apropant mirades: rehabilitació i
intervenció comunitària des de la diversitat funcional»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Millora de l'autonomia personal i
sociorelacional per a subjectes amb addicció i trastorn
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

50.320 FUNDACIÓN INTERED

30.000 FUNDACION INTERMEDIA

25.830 FUNDACIÓN INTRAS

23.890 FUNDACIÓN ISABEL MARTÍN

23.250 FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS

41.260 FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS

38.990 FUNDACIÓN JOSE MARIA DE LLANOS

27.920

FUNDACIÓN JUAN BAUTISTA
MONTAGNE

16.140

FUNDACIÓN JUAN IGNACIO MUÑOZ
BASTIDE
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DESCRIPCIÓ
mental», orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Comunitats interculturals com a agents de
canvi per a la prevenció de la violència de gènere»,
orientat a facilitar el desenvolupament integral i el
procés d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Millora
competencial en el sector de les cures i de la llar»,
adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Centre de participació comunitària Àvila» per facilitar
la inserció laboral i la millora de l'ocupabilitat de les
persones més vulnerables, promovent projectes
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental i persones en risc d'exclusió social
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «EntreMayores: teràpia ocupacional per
a un envelliment actiu», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Centre socioeducatiu escolapis cartoixa per a
la inclusió social i educativa de menors del districte
nord de Granada», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Centre Socioeducatiu Ikaskide»,
orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Programa de formació i ocupació EMMA per a dones
en situació de vulnerabilitat», orientat a promoure
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social
2021:
Projecte
«XUNTOS.
Intervenció
socioeducativa amb menors i famílies en situació de
vulnerabilitat a Oviedo», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Formació per a l'ocupabilitat», orientat a promoure
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27.970

26.000

26.000

20.000

59.990

6.600

25.300

27.870

37.860

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria de Territorial Burgos 2020: Projecte
«Créixer i Somiar» per impulsar iniciatives adreçades
sobretot a persones que estan en situació de
FUNDACIÓN JUANSOÑADOR
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«EmpleaT Balears», orientat a promoure projectes
d'inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
FUNDACION LABORAL DE LA
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
CONSTRUC.
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«EmpleaT Madrid», orientat a promoure projectes
d'inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
FUNDACION LABORAL DE LA
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
CONSTRUC.
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Conveni amb la fundació Lleialtat per desenvolupar les
actuacions de formació, acompanyament i acreditació
FUNDACIÓN LEALTAD
de les entitats no lucratives interessades per tal de
promoure la seva transparència i bones pràctiques.
Convocatòria Burgos 2021: Projecte «Lesmes Extutelats - Economia circular» per impulsar iniciatives
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
FUNDACIÓN LESMES
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a la província de Burgos
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Mou-te!», orientat a promocionar la
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
FUNDACIÓN MALLORCA INTEGRA
la gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Escola de Segona Oportunitat - Sanlúcar de
Barrameda», orientat a promoure projectes d'inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb
FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Itineraris Formatius - Escola
Segona Oportunitat Sanlúcar La Mayor», orientat a
FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Cor valent; Projecte Inclusiu per a
l'atenció integral de Dones, Infància, Joves i Família en
FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
situació d'emergència social de Jaén», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
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38.450 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

39.370 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

36.350

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
- DELEGACIÓN CÓRDOBA

24.970

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
- DELEGACIÓN GRANADA

23.710

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
DELEGACIÓN HUELVA

27.920 FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS

30.000 FUNDACION MIGUEL INDURAIN

300.000

FUNDACIÓN MIGUEL SERVET

39.990 FUNDACIÓN MIRADAS

23.700 FUNDACIÓN NEW HEALTH
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DESCRIPCIÓ
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Fratelli: lluitant contra la pobresa
per a l'atenció integral de menors, dones i joves en
situació d'emergència social», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Programa d'itineraris educatius a
l'escola de segona oportunitat Suman2+ Màlaga»,
orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Activa't:
Programa de formació i inclusió sociolaboral» per
impulsar iniciatives adreçades sobretot a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Passarel·la. Un
projecte de família i educació per a la millora de les
oportunitats» per impulsar iniciatives adreçades
sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Nou Horitzó.
Un projecte de família i educació per a la millora de les
oportunitats» per impulsar iniciatives adreçades
sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Reducció de la feminització de la
pobresa a través de l'atenció emocional i el foment de
l'ocupabilitat Dones Actives», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Conveni de col·laboració per a la promoció de l'esport
adaptat i a la dona en l'esport a Navarra.
Desenvolupament d'una nova convocatòria del seu
Programa d'Intensificació ampliant-lo a dos beneficiaris
més durant dos anys
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Tuteja, suports tutelars i pretutelars a
persones amb TEA i les seves famílies», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Comunitats compassives a Espanya»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

18.000 FUNDACION NO SOMOS INVISIBLES

7.740 FUNDACION NUMEN

30.000 FUNDACION ONUART
50.000 FUNDACION ONUART

100.000

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALON

23.470 FUNDACIÓN PALIACLINIC

29.620 FUNDACIÓN PALIACLINIC

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

27.960

FUNDACIÓN PARA LA ACCIÓN SOCIAL
POR LA MÚSICA

22.990

FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DEL MENOR

20.259

FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y LA
PRÁCTICA DE LA PSICOLOGÍA (FUNCOP)
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DESCRIPCIÓ
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Persones actives», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Pedalades d'autonomia», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Col·laboració en les finalitats fundacionals de l'entitat
Col·laborar en les activitats pròpies de l'entitat per la
nostra condició de patrons fundadors
Conveni per afavorir la implementació de diverses
activitats de caràcter expositiu, educatiu, social i
cultural vinculades a l'exhibició de la Col·lecció Carmen
Thyssen per al segon semestre del 2021.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Voluntariat i acompanyament
emocional en processos de final de vida i aïllament per
la COVID-19», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Suport
domiciliari a malalts en l'etapa final de la vida en risc
d'exclusió social», adreçat a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Di-capacitat: Atenció integral a la
infància i la joventut amb discapacitat de l'entorn
rural», orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «#MoltMésQueMúsica», orientat
a promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «EduCLANdo. Prevenció de violència i
addiccions en entorns escolars amb adolescents i
joves», orientat a facilitar el desenvolupament integral i
el procés d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
Formació bàsica en intervenció en crisi per a
professionals i paraprofessionals del tercer sector social
i el servei d'atenció psicològica a persones en exclusió.
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
300.000 MÉDICA APLICADA

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
498.850 MÉDICA APLICADA

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
995.200 MÉDICA APLICADA

27.990

FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS
ABANDONADO MUR

18.010 FUNDACION PEGASUS

15.610

FUNDACIÓN PLAN INTERNACIONAL
ESPAÑA

31.990 FUNDACION PLAZA DE LOS OFICIOS

287.500

FUNDACIÓN POLICÍA ESPAÑOLA

24.980 FUNDACIÓN PREVENT

24.710 FUNDACIÓN PRIVADA INDERA

60.000

FUNDACIÓN PRIVADA MONTSERRAT
CABALLÉ
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DESCRIPCIÓ
Afavorir el desenvolupament d'una Convocatòria de
Projectes de Recerca d'Aplicació Biomèdica
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «ACTILNET. Interleucina-8 i trampes
extracel·lulars de neutròfils com a obstacles
processables per a la immunoteràpia contra el càncer».
Convocatòria orientada a la recerca biomèdica i
adreçada a institucions de recerca d'Espanya i Portugal.
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «lncRNAs-RS-CRC. Comprensió dels lncRNA en
l'estrès replicatiu i el càncer colorectal: de la biologia
del càncer a les molècules individuals». Convocatòria
orientada a la recerca biomèdica i adreçada a
institucions de recerca d'Espanya i Portugal.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Menjador social i cobertura de
necessitats bàsiques per a persones sense sostre»,
orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Esport inclusiu», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Obrint Portes», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Aprendre Junts: Itinerari formatiu per millorar la
inserció laboral de joves en situació de vulnerabilitat«
per facilitar la inserció laboral i la millora de
l'ocupabilitat de les persones més vulnerables,
promovent projectes adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental i persones en risc
d'exclusió social
Conveni en què s'acorda dur a terme programes
d'activitats socials i de formació per al
desenvolupament d'activitats pròpies de la Policia
Nacional.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «PDA:
Participació Digital Activa en els nous escenaris laborals
post-COVID-19», adreçat a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «EduCARE – Educadors entre iguals per a una
vida de BEN-Estar», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Concurs Internacional de Cant 2021.
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Reinserció
postpenitenciària amb acollida per a persones sense
FUNDACIÓN PRIVADA OBRA
30.000
sostre», adreçat a persones que estan en situació de
MERCEDARIA
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Col·laboració per afavorir el desenvolupament de les
diverses activitats d'interès general que compleixen
15.000 FUNDACIÓN PRIVADA TANJA
l'objecte o la finalitat estatutària de la Fundació Privada
Tanja.
Desenvolupament del projecte Biblioteca Clàssica, que
FUNDACION PRO REAL ACADEMIA
75.000
comporta la publicació de cent onze volums per reunir
ESPAÑOLA
la millor literatura escrita en llengua espanyola
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Sembrant un
canvi per al demà» per impulsar iniciatives adreçades
sobretot a persones que estan en situació de
39.990 FUNDACIÓN PRODEAN
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria CaixaResearch Consolidate 2021. Projecte
«MetTher». Projecte de recerca que consisteix en
300.000 FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS l'inhibidor de fàrmac petit de primera classe de Hakai
contra la metàstasi del carcinoma».
Impulsar i fomentar l'educació i formació d'infants,
joves i persones pertanyents als sectors més
desafavorits o en risc d'exclusió social, per ajudar a
promoure i generar igualtat d'oportunitats a la societat,
12.800.000 FUNDACIÓN PROFUTURO
a través de la potenciació de la formació digital i en
xarxa; en especial, fomentar l'educació digital d'infants i
joves que permeti l'adquisició de competències a través
de la tecnologia
Desenvolupament del programa formatiu adreçat a
docents de primària en la temàtica de matemàtiques i
21.780 FUNDACIÓN QUERER
diversitat per a alumnes amb necessitats diferencials i
especials.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Una nova
oportunitat», adreçat a persones que estan en situació
19.820 FUNDACIÓN QUIERO TRABAJO
de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte «El
camí més curt» per facilitar la inserció laboral i la
millora de l'ocupabilitat de les persones més
37.280 FUNDACIÓN QUIERO TRABAJO
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Teixint xarxes per a la inclusió»,
orientat a promocionar la vida independent,
23.990 FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Programa de prevenció d'abús sexual en
adolescents», orientat a facilitar el desenvolupament
5.290 FUNDACIÓN RANA
integral i el procés d'inclusió social de les persones en
situació de vulnerabilitat, tot potenciant les seves
capacitats i afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Forma-Ocupa-Integra», orientat a promoure projectes
25.990 FUNDACIÓN REDMADRE
d'inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
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34.810

ENTITAT

FUNDACIÓN RESIDENCIA JAIME DENA
DE ALMUDEVAR

25.740 FUNDACIÓN RONSEL

20.180 FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO

23.020 FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO

31.980 FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO

31.980 FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO

38.990 FUNDACIÓN SAN JUAN DEL CASTILLO

23.990 FUNDACIÓN SANCHO Y MARINA
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DESCRIPCIÓ
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Suport al final de la vida i grup de dol
obert a la comunitat», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«ReINICIA: Programa d'inserció sociolaboral a través
d'itineraris personalitzats d'autoocupació», orientat a
promoure projectes d'inserció sociolaboral adreçats a
joves, persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Projecte
d'itineraris
d'inserció
sociolaboral
#Ocupa35», orientat a promoure projectes d'inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Una clau cap a la vida adulta». Convocatòria
la finalitat de la qual és contribuir a superar els reptes
residencials actuals en els col·lectius més vulnerables i
promoure la inclusió residencial i la vida independent a
través de programes d'intervenció integral centrada en
la persona per fomentar l'empoderament i l'autonomia
personal.
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Noves vies Aragó 2021-2022», orientat a
impulsar projectes en el medi rural, adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Nous Vies Terol 2021-2022», orientat a
impulsar projectes en el medi rural, adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Acollir i formar persones migrants» per facilitar la
inserció laboral i la millora de l'ocupabilitat de les
persones més vulnerables, promovent projectes
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental i persones en risc d'exclusió social
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Projecte Ombú d'Atenció Psicològica per a
infància i família en situació de vulnerabilitat», orientat
a impulsar projectes en el medi rural, adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
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(Euros)
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ENTITAT

30.000 FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

4.600 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

16.390 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

17.860 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

20.980 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

29.580 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

100.000

24.770

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

FUNDACION SOCIAL IGNACIO
ELLACURIA

26.270 FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL

15.840 FUNDACIÓN SOI CARTAGENA

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Programa de
lluita contra la pobresa infantil. Atenció integral i
especialitzada a la infància vulnerable de 3 a 16 anys a
Canovelles», adreçat a persones que estan en situació
de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Ajudes extraordinàries Cañada Real. Ajudes de fins a
200 euros per família per cobrir les necessitats
sobrevingudes per l'onada de fred a les famílies
vinculades al Programa CaxaProinfància. Aquestes
ajudes seran destinades a la compra de béns de primera
necessitat
(fonts
d'energia,
subministraments,
alimentació, higiene i roba d'abric)
Convocatòria de Territorial Burgos 2020: Projecte
«Intervenció social amb la Comunitat Gitana» per
impulsar iniciatives adreçades sobretot a persones que
estan en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Les atencions al centre», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Avança en digital», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Anglès per a la
millora de l'ocupació», adreçat a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Programa per a la immersió digital quotidiana de
col·lectius vulnerables
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Teixint la vida comuna des de la diversitat i la
participació», orientat a facilitar el desenvolupament
integral i el procés d'inclusió social de les persones en
situació de vulnerabilitat, tot potenciant les seves
capacitats i afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Llar de tardes mamà Margarita»,
orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Oci inclusiu i participació comunitària.
Xarxa de suports», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar

75.000 FUNDACION SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA Foment d'esport i activitats esportives inclusives
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50.000

FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL
MEDITERRANEO

26.000

FUNDACIÓN TUTELAR DE DAÑO
CEREBRAL DE CASTILLA LA MANCHA

21.960 FUNDACIÓN TUTELAR KYRIOS

34.880 FUNDACIÓN UNITED WAY ESPAÑA

25.330 FUNDACIÓN VALSÉ

18.850 FUNDACIÓN VIVO SANO

29.910 FUNDACION WASSU

25.770 GASPAR DE PORTOLA

27.110 GINÁSIO CLUBE PORTUGUÊS

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
Conveni per al desenvolupament d'activitats que ajudin
a promoure valors i pràctiques democràtics i que incitin
al reconeixement de l'aportació de les tres grans
religions monoteistes a la construcció cultural de l'espai
mediterrani, mitjançant l'elaboració i difusió
d'informació rigorosa i la generació de debat
constructiu que faciliti l'apropament entre cultures i
religions i que faci caure els tòpics i prejudicis
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«#CapacitaDCS. Acompanyant el dany cerebral en la
inserció sociolaboral» per facilitar la inserció laboral i la
millora de l'ocupabilitat de les persones més
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Atenció i suport a l'autonomia i
socialització de les persones amb intel·ligència límit»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Empoderament juvenil per a la prevenció dels
delictes d'odi per racisme o xenofòbia», orientat a
facilitar el desenvolupament integral i el procés
d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Projecte OCUPAT+, programa d'inserció laboral per a
joves», orientat a promoure projectes d'inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Xarxa espanyola de recursos de cures
pal·liatives i final de vida», orientat a promocionar la
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
la gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Teixint xarxes
per al canvi: formacions en matèria d'interculturalitat i
prevenció de pràctiques tradicionals perjudicials a
Catalunya», adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Suport a la inserció laboral en el Fundació Portolà»,
orientat a promoure projectes d'inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d'exclusió, amb atenció
especial a les persones i els col·lectius en situació
d'especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «EYES-FREE GYM», per al desenvolupament de
projectes en l'àmbit nacional de Portugal que
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(Euros)

IMPORT

25.010

ENTITAT

GRANABIP ASOCIACIÓN BIPOLARES DE
GRANADA

GRUPO DOS AMIGOS DO MUSEU
140.000 NACIONAL DE ARTE ANTIGA

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

13.120 HERM. OBLATAS SANTÍS. REDENTOR

HERMANAS DE NTRA. SRA. DE LA
27.990 CONSOLACIÓN PROVINCIA ESPAÑASUR. COMUNIDAD DE HUELVA

30.000

HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO
REDENTOR

31.860

HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO
REDENTOR DE SEVILLA

75.000 HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

26.540 HUERTECO

11.320 HUMAN COOP, CRL
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DESCRIPCIÓ
promoguin la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Recuperació de
la salut mental després de la COVID-19» per impulsar
iniciatives adreçades sobretot a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Suport per a l'organització de l'Exposició Vi o Reino
Renovar
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «BCN Dona».
Convocatòria que té com a finalitat col·laborar amb
organitzacions no lucratives que desenvolupin projectes
a Catalunya, sobretot adreçats a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Programa d'inserció sociolaboral de dones en situació
de prostitució», orientat a promoure projectes
d'inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Llar d'acollida projecte
acompanyar. Projecte d'empoderament i resiliència per
a dones amb menors en situació d'exclusió social o
sense», orientat a promoure el desenvolupament social
i educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Dona i
Prostitució: Obrint Futurs» per impulsar iniciatives a
Catalunya adreçades sobretot a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Alternatives
d'inclusió davant l'explotació sexual» per impulsar
iniciatives adreçades sobretot a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Atenció a les
famílies i els infants en risc d'exclusió i alta
vulnerabilitat», adreçat a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria
Burgos
2021:
Projecte
«Arrels
terapèutiques» per impulsar iniciatives adreçades
sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a la província de Burgos
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«Longe mas + perto com as tecnologias» en zones rurals
de Portugal, l'objectiu del qual consisteix a millorar la
qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats de persones
en situació de vulnerabilitat
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

I3S – INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E
70.000 INOVAÇÃO EM SAÚDE DA
UNIVERSIDADE DO PORTO
I3S – INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E
INOVAÇÃO EM SAÚDE DA
499.355
UNIVERSIDADE DO PORTO

I3S – INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E
INOVAÇÃO EM SAÚDE DA
499.983
UNIVERSIDADE DO PORTO

I3S – INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E
INOVAÇÃO EM SAÚDE DA
998.404
UNIVERSIDADE DO PORTO

ICAHN SCHOOL OF MEDICINE - MOUNT
206.440 SINAI

25.970 ICARIA INICIATIVES SOCIALS, S.A.L.

28.000 ICARIA INICIATIVES SOCIALS, S.A.L.

115.092

610.200

305.100

963.488

115.092

ICIQ

ICIQ

IDIBAPS

IDIBAPS

IDIBELL

23.650 ILERSIS FUNDACIÓ PRIVADA
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria CaixaResearch Validate Call 2021. Projecte
«Apuntant a la glicosilació de la paret cel·lular: una
estratègia antimicrobiana innovadora contra patògens
Gram-positius».
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «Descodificant el no codi de la regulació en cis
de les cèl·lules beta». Convocatòria orientada a la
recerca biomèdica i adreçada a institucions de recerca
d'Espanya i Portugal.
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «ONCODE. Desxifrant el codi de tubulina del
càncer per tal d'obtenir precisió». Convocatòria
orientada a la recerca biomèdica i adreçada a
institucions de recerca d'Espanya i Portugal.
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «TBTARGET. Un enfocament multidisciplinari
per comprendre les interaccions entre l'hoste i el
patogen per desenvolupar noves estratègies per
combatre la tuberculosi». Convocatòria orientada a la
recerca biomèdica i adreçada a institucions de recerca
d'Espanya i Portugal.
Beca per a l'Escola de Medicina Icahn a Mount Siinai
(ISMMS)
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte «Au
Fènix» per facilitar la inserció laboral i la millora de
l'ocupabilitat de les persones més vulnerables,
promovent projectes adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental i persones en risc
d'exclusió social
Conveni per dur a terme les reformes necessàries per
millorar la ventilació del Centre Ocupacional Bogatell,
un centre que està situat en un edifici de la zona del
22@ on s'atenen joves i adults amb més del 65% de
discapacitat per fer activitats d'ajust personal i teràpia
ocupacional.
Projecte per al desenvolupament del programa de
beques de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat
en centres de recerca espanyols i portuguesos
d'excel·lència
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «NEXTGEN_ACT. Desenvolupament de
tecnologies habilitadores per a la immunoteràpia de
cèl·lules T de tumors sòlids». Convocatòria orientada a
la recerca biomèdica i adreçada a institucions de
recerca d'Espanya i Portugal.
Projecte per al desenvolupament del programa de
beques de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat
en centres de recerca espanyols i portuguesos
d'excel·lència
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Recurs d'habitatge temporal per promocionar
la vida autònoma de persones amb discapacitat
intel·lectual i especial dificultat». Convocatòria la
finalitat de la qual és contribuir a superar els reptes
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

14.710 IMAGINA MÁS

70.000

147.336

27.310

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE
ENGENHARIA BIOMEDICA

INNOVPLANTPROTECT - ASSOCIAÇÃO

INOVAR AUTISMO - ASSOCIAÇÃO DE
CIDADANIA E INCLUSÃO

26.000 INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA

28.000 INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA

36.000

INST. PROMOCIÓ ECONÒMICA DE
PALAFRUGELL

50.000

INST. D'ECONOMIA I EMPRESA
I.VILLALONGA

30.000

INSTITUT AGRICOLA CATALA DE SANT
ISIDRE

INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
915.300 CATALUNYA

INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
997.947 CATALUNYA
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DESCRIPCIÓ
residencials actuals en els col·lectius més vulnerables i
promoure la inclusió residencial i la vida independent a
través de programes d'intervenció integral centrada en
la persona per fomentar l'empoderament i l'autonomia
personal.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Atenció integral a dones trans*
víctimes de violència amb alternativa habitacional»,
orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria CaixaResearch Validate Call 2021. Projecte
«Tap intel·ligent per a esterilització de catèters».
Promove 2020-2021. Projecte pilot «Sistema de
predicció i detecció de plagues a la devesa». El
programa «Promove. El futur de l'interior» té com a
objectiu impulsar el desenvolupament de les regions de
l'interior de Portugal.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «Inovação no Apoio ao Cuidador (IAC)», per al
desenvolupament de projectes en l'àmbit nacional de
Portugal que promoguin la millora de la qualitat de vida
i la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Programa Xarxes: programa de formació i
acompanyament per a la promoció de l'ocupabilitat,
autoocupabilitat i l'empoderament», orientat a
promoure projectes d'inserció sociolaboral adreçats a
joves, persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Programa d'ajuda integral per a
la inclusió i la promoció social de famílies en pobresa i/o
exclusió», orientat a promoure el desenvolupament
social i educatiu d'infants i joves en situació de
vulnerabilitat i de les seves famílies, i també la inclusió
social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Col·laboració per a la realització de la Cantada
d'Havaneres 2021 a Palafrugell
Afavorir el desenvolupament de les activitats «Càtedra
d'Economia i Pensament» i «Dossiers de divulgació i
difusió econòmica»
Conveni per afavorir el desenvolupament d'un seguit
d'accions i activitats formatives adreçades als seus
associats amb l'objectiu de reforçar les empreses del
sector agrari i agroalimentari de Catalunya.
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «BLADDEBOTS. Nanobots propulsats per
enzims com a plataforma nanotecnològica eficient per
al tractament del càncer de bufeta». Convocatòria
orientada a la recerca biomèdica i adreçada a
institucions de recerca d'Espanya i Portugal.

180

(Euros)
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1.525.500 INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES

499.244 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

610.200 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

997.014 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

2.100.000 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA
100.000 LEUCEMIA JOSEP CARRERAS
INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA
289.424 LEUCEMIA JOSEP CARRERAS

INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA
502.268 LEUCEMIA JOSEP CARRERAS

50.000 INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

305.100

200.000

35.730

INSTITUT QUIMIC DE SARRIA (IQS)

INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E
INCLUSÃO SOCIAL - IDIS

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR
495.792 JOÃO LOBO ANTUNES
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DESCRIPCIÓ
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «Anti-Fun. Adquisició de resistència antifúngica
a la Candida spp. patògena: camins evolutius,
compensacions d'aptitud i interacció amb el sistema
immunològic». Convocatòria orientada a la recerca
biomèdica i adreçada a institucions de recerca
d'Espanya i Portugal.
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «PL4NASH. Biosíntesi i transport de fosfolípids
entre el reticle endoplàsmic i les mitocòndries:
comprensió del seu paper essencial en els trastorns
hepàtics». Convocatòria orientada a la recerca
biomèdica i adreçada a institucions de recerca
d'Espanya i Portugal.
Desenvolupament del programa de Recerca
Translacional i Innovació (TRIP) que pretén
desenvolupar un nou enfocament per traduir el
coneixement en tractaments i aportar solucions als
problemes de salut més rellevants de la societat.
Convocatòria CaixaResearch Validate Call 2021. Projecte
«Immunoteràpia de cèl·lules CAR T adaptiva
personalitzada per al sarcoma d'Ewing»
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2018.
Projecte «Map-VM - Mapatge de la patogènia de les
malformacions vasculars». Convocatòria orientada a la
recerca biomèdica i adreçada a institucions de recerca
d'Espanya i Portugal.
Col·laboració per a la realització de les diverses
activitats ordinàries que la Secció Filològica té
programades en el compliment dels seus objectius; i per
a la realització d'accions de visibilitat de la Secció
Filològica i d'incidència social de la llengua catalana
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Desenvolupament del projecte «ODSLocal», que té com
a objectiu la mobilització integral i intensa dels
decisores i tècnics municipals, agents locals i ciutadans
amb relació als Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS), involucrant-hi les comunitats i
destacant-ne les iniciatives.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «Jovens à Obra», orientat a promoure la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats
de persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «TELOTRANS. Interaccions reguladores ARNproteïna als telòmers en cèl·lules sanes i durant la
transformació maligna». Convocatòria orientada a la
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(Euros)

IMPORT

632.841

997.454

999.962

16.800

25.000

78.395

74.995

503.226

150.000

25.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
recerca biomèdica i adreçada a institucions de recerca
d'Espanya i Portugal.
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «BREAST-BRAIN-N-BBB. Protegir el cervell del
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR
càncer de mama metastàtic». Convocatòria orientada a
JOÃO LOBO ANTUNES
la recerca biomèdica i adreçada a institucions de
recerca d'Espanya i Portugal.
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «MALVAX+. Vacunes d'organisme complet
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR
contra la malària per P. falciparum i P. vivax amb major
JOÃO LOBO ANTUNES
eficàcia i abast». Convocatòria orientada a la recerca
biomèdica i adreçada a institucions de recerca
d'Espanya i Portugal.
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «IL7R_LungCan. IL7R en el desenvolupament
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR
de càncer de pulmó, metàstasi i resistència a la teràpia
JOÃO LOBO ANTUNES
amb inhibidors del punt de control immunitari».
Convocatòria orientada a la recerca biomèdica i
adreçada a institucions de recerca d'Espanya i Portugal.
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Construint
oportunitats per a dones», adreçat especialment a
INSTITUTO DE RELIGIOSAS OBLATAS DEL
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
SANTÍSIMO REDENTOR
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats.
Concurs Projectes d'Intervenció Innovadora en Cures
Pal·liatives. Projecte: «Emergències pal·liatives, ponts
per a la resposta». L'objectiu del concurs és promoure i
finançar la implementació, en territori portuguès, de
projectes innovadors d'intervenció en cures pal·liatives
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
que suposin una intervenció directa en un dels cinc
MÉDICA
col·lectius especialment vulnerables; és a dir, les
persones amb demència, adults amb malalties
neurodegeneratives, nens amb malalties cròniques
complexes (menors de 18 anys); pacients grans (gent
gran de 80 anys) i cuidadors informals.
Col·laboració per establir els termes i les condicions de
les Fundacions i l'Institut per al projecte: «Helmintiasi i
INSTITUTO NACIONAL DE
malalties al·lèrgiques respiratòries. Una malaltia
INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE / INIS CISA
tropical desatesa influeix en una malaltia no
transmissible?»
Col·laboració per al projecte: Epidemiologia i
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE (INS)
característiques de la infecció per SARS-CoV-2 en
infants i les seves llars a Moçambic – Kids CoV.
Promove 2020-2021. Projecte I&D Mobilitzadors «Aqua
Vitae»: Crear sinergies entre el sector de les aigües
termals i els sectors de la salut, la cosmètica, la
indústria alimentària i el turisme a partir d'actius
endògens, multiplicant el seu impacte en l'economia
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
regional i nacional. El programa «Promove. El futur de
l'interior» té com a objectiu impulsar el
desenvolupament de les regions de l'interior de
Portugal.
Promove 2020-2021. Projecte pilot «Remediació de
masses d'aigua afectades per drenatge miner». El
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO
programa «Promove. El futur de l'interior» té com a
BRANCO
objectiu impulsar el desenvolupament de les regions de
l'interior de Portugal.
Concurs Projectes d'Intervenció Innovadora en Cures
Pal·liatives. Projecte: «Help2Care - Pal». L'objectiu del
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
concurs és promoure i finançar la implementació, en
territori portuguès, de projectes innovadors
d'intervenció en cures pal·liatives que suposin una
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299.568 INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

401.990 INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

305.100 INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (IST)

24.800 INTEGRACIÓN PARA LA VIDA

15.030 INTER ARTS

36.570 INTERMEDI@CCIÓN

INTERNATIONAL IBERIAN
997.692 NANOTECHNOLOGY LABORATORY - INL

29.990

IRMANDADE DA SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DA TROFA
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DESCRIPCIÓ
intervenció directa en un dels cinc col·lectius
especialment vulnerables; és a dir, les persones amb
demència, adults amb malalties neurodegeneratives,
nens amb malalties cròniques complexes (menors de 18
anys); pacients grans (gent gran de 80 anys) i cuidadors
informals.
Promove 2020-2021. Projecte I&D Mobilitzadors
«AQUADAPT», projecte que té com a objectiu avaluar i
adaptar els ecosistemes fluvials al canvi climàtic en la
regió transfronterera de Portugal i promoure la
transformació cap a una societat més resistent i
resilient a aquests canvis. El programa «Promove. El
futur de l'interior» té com a objectiu impulsar el
desenvolupament de les regions de l'interior de
Portugal.
Promove 2020-2021. Projecte I&D Mobilitzadors
«BioD'Agro», projecte que té com a objectiu
desenvolupar un sistema intel·ligent d'informació
operativa i suport de decisions per a l'AgroBiodiversitat,
sobretot en llocs remots (sense connexió a Internet) i
parcs naturals, contribuint a la promoció de la
biodiversitat local i a la preservació de la sostenibilitat
ambiental. El programa «Promove. El futur de l'interior»
té com a objectiu impulsar el desenvolupament de les
regions de l'interior de Portugal.
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Programa
integral per a la inclusió i l'atenció social a famílies en
gran necessitat afectades per la COVID-19: Programa
entrada» per impulsar iniciatives adreçades sobretot a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Cocrear societats interculturals i inclusives
contra el racisme i la discriminació», orientat a facilitar
el desenvolupament integral i el procés d'inclusió social
de les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Vecin@s. Gestió de la diversitat des de les
arts, les atencions, la formació i la mediació individual,
grupal i comunitària», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «NeuralGRAB. Bioelectrònica d'aptasensor de
grafè: una interfície neuronal per al sondeig de
neurotransmissió
en
trastorns
neurològics».
Convocatòria orientada a la recerca biomèdica i
adreçada a institucions de recerca d'Espanya i Portugal.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «Arco Iris". Convocatòria orientada a
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal.
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(Euros)

IMPORT

31.690

17.380

115.092

88.376

29.990

17.310

20.250

30.000

5.000

5.000

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«Cultivar os Sentidos» en zones rurals de Portugal,
IRMANDADE DA SANTA CASA DA
l'objectiu del qual consisteix a millorar la qualitat de
MISERICÓRDIA PENALVA DO CASTELO
vida i la igualtat d'oportunitats de persones en situació
de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «Envelliment actiu». Convocatòria orientada a
IRMANDADE E SANTA CASA DA
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
MISERICÓRDIA DE SANTO TIRSO
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal.
Projecte per al desenvolupament del programa de
ISABIAL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
beques de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat
SANITARIA Y BIOMÉDICA DE ALICANTE
en centres de recerca espanyols i portuguesos
d'excel·lència
Convocatòria en Ciències Socials 2020. Projecte
«Prevent2Protect: Determinants motivacionals de l'ús
constant del condó». Convocatòria que té com a
objectiu donar suport a projectes de recerca social que
ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
destaquin per la seva excel·lència i que estiguin basats
LISBOA
en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un
enfocament original i innovador, informació robusta i
sòlida per comprendre amb deteniment els reptes
socials que s'han d'afrontar en el present i futur.
Convocatòria
Catalunya
2020:
Projecte
«ISOMTransforma» per impulsar iniciatives a Catalunya
ISOM. INTEGRACIÓ SOCIAL DE MENORS, adreçades sobretot a persones que estan en situació de
S.C.C
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Xarxa de recursos residencials per a la inclusió
social». Convocatòria la finalitat de la qual és contribuir
a superar els reptes residencials actuals en els
IZANGAI
col·lectius més vulnerables i promoure la inclusió
residencial i la vida independent a través de programes
d'intervenció integral centrada en la persona per
fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Sembrant
llavors: Processos de transformació per al benestar
JIS. JOVES PER LA IGUALTAT I LA
emocional i el creixement comunitari», adreçat a
SOLIDARITAT
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Som suport.
Persones implicades en el desenvolupament d'infants i
joves en risc d'exclusió social», adreçat a persones que
JOCVIU ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
estan en situació de vulnerabilitat social i que té
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar
la igualtat d'oportunitats
Promove 2020-2021. Idea «Itchmeter». Construcció
d'un prototip de dispositiu portàtil capaç de
diagnosticar al·lèrgies i que ajudi a eliminar les
molèsties de les proves cutànies i la congestió
JOSÉ ANTONIO SILVA MENDES
hospitalària. Idea amb potencial per esdevenir un
projecte pilot innovador. El programa «Promove. El
futur de l'interior» té com a objectiu impulsar el
desenvolupament de les regions de l'interior de
Portugal.
Promove 2020-2021. Idea «Trás-os-Montes Interativo:
Camins Virtuals». Construcció d'un portal web virtual
JULIANA COSTA
dedicat a la promoció del valor turístic de les Tierras de
Trás-os-Montes, com a forma d'internacionalització del
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

47.291 L'ESPLAI DE L'AVINGUDA

8.930 LA CASA DE TODOS

4.160

LA ENCINA SERVICIOS INTEGRADOS,
S.L.U.

10.000 "LA LUZ"

24.800 LA RAÍZ ÉCIJA

25.900 LA RUECA

37.190 LA TORRE DE HORTALEZA

120.968

LANDRATECH, LDA

LEQUE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
16.150 AMIGOS DE PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS
20.000

LIGA EUROPEA DE COOPERACION
ECONOMICA
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DESCRIPCIÓ
territori i la cultura de l'interior. Idea amb potencial per
esdevenir un projecte pilot innovador. El programa
«Promove. El futur de l'interior» té com a objectiu
impulsar el desenvolupament de les regions de l'interior
de Portugal.
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per
promocionar el paper actiu de la gent gran a
l'EspaiCaixa Sabadell
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Educant en
Xarxa-Empoderant la infància» per impulsar iniciatives
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Capacitació digital per a la inserció sociolaboral» per
facilitar la inserció laboral i la millora de l'ocupabilitat
de les persones més vulnerables, promovent projectes
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental i persones en risc d'exclusió social
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Atenció i desenvolupament personal i social
de les persones amb discapacitat», orientat a impulsar
projectes en el medi rural, adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Servei d'inserció sociolaboral La Raíz», orientat a
promoure projectes d'inserció sociolaboral adreçats a
joves, persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«E2O tecnològica: Un projecte per a la inserció social,
educativa i laboral de joves», orientat a promoure
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Juguem per a la interacció», orientat a
facilitar el desenvolupament integral i el procés
d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
Promove 2020-2021. Projecte pilot «Tierra de
Alimentos». Valoritzar les glans perquè el bosc endèmic
sigui econòmicament competitiu. El programa
«Promove. El futur de l'interior» té com a objectiu
impulsar el desenvolupament de les regions de l'interior
de Portugal.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «APOIAR+», per al desenvolupament de
projectes en l'àmbit nacional de Portugal que
promoguin la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Conveni per afavorir el desenvolupament de les
diverses activitats de caràcter cultural i social que LECE
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

10.690 LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA

90.000 LORO PARQUE FUNDACIÓN

24.230

LUZAZUL INNOVACIÓN SOCIAL Y
FORMACIÓN

27.200 MÁLAGA ACOGE

15.170 MANGAS VERDES

30.000 MAP

15.720 MÉDICOS DEL MUNDO

18.110 MÉDICOS DEL MUNDO

24.790 MÉDICOS DEL MUNDO

25.190 MÉDICOS DEL MUNDO
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DESCRIPCIÓ
duu a terme en el desenvolupament del seu objecte
fundacional.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Reuma actiu»,
adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Activitats de divulgació i sensibilització mediambiental
com ara la restauració de l'hàbitat, protecció d'espècies,
investigació sobre el canvi climàtic i educació ambiental.
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Creant llaços de valor. Networking per al futur» per
facilitar la inserció laboral i la millora de l'ocupabilitat
de les persones més vulnerables, promovent projectes
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental i persones en risc d'exclusió social
Convocatòria Andalusia 2021: Projecte «Xena:
Acompanyament a dones procedents del sistema de
protecció de menors» per impulsar iniciatives
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats a Andalusia.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «E-CoMitjançant: Innovació comunitària per a
la no-violència digital entre adolescents», orientat a
facilitar el desenvolupament integral i el procés
d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Accessibilitat,
territori i relacions personals en temps de COVID-19».
Convocatòria que té com a finalitat col·laborar amb
organitzacions no lucratives que desenvolupin projectes
a Catalunya, sobretot adreçats a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Suport psicosocial a persones
sense sostre amb problemes de salut mental», orientat
a promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Millorar la qualitat de vida de persones
de més de 65 anys del barri de San José, Almendralejo
(Badajoz)», orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «La salut ens mou», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Trivialitza't:
Formant-nos
contra
l'exclusió
sociolaboral», orientat a promoure projectes d'inserció
sociolaboral adreçats a joves, persones amb
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

29.900 MÉDICOS DEL MUNDO

27.990

MENIÑOS, FUNDACIÓN PARA LA
INFANCIA

38.990 MESUMARÍA

30.000

MINYONS ESCOLTES GUIES SANT JORDI
ESCOLA

39.990

MONITORES DE APOYO SOCIAL A LA
INFANCIA

MORE – LABORATÓRIO COLABORATIVO
MONTANHAS DE INVESTIGAÇÃO –
105.733
ASSOCIAÇÃO

27.990 MORNESE SEVILLA

MORPH WORLD - GEOLOGIA E
150.000 GEOMÁTICA, LDA

20.190 MUNDO A SORRIR

Fundació Bancària ”la Caixa” – Comptes Anuals 2021

DESCRIPCIÓ
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Atenea 2021»,
adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Programa d'atenció perinatal per
a dones en situació de dificultat social», orientat a
promoure el desenvolupament social i educatiu
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les
seves famílies, i també la inclusió social per a persones
en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Escuela MeSumaría: Aprenentatge per a la Vida»,
orientat a promoure projectes d'inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d'exclusió, amb atenció
especial a les persones i els col·lectius en situació
d'especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Treballem les
emocions. Per un Cau Inclusiu a través de l'educació
comunitària i l'educació emocional», adreçat a persones
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar
la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Centre de Suport Socioeducatiu
MASI», orientat a promoure el desenvolupament social
i educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Promove 2020-2021. Projecte pilot «EscarpArte». Posar
a disposició del públic la major concentració de pintura
esquemàtica de la prehistòria recent a Portugal, un
patrimoni cultural únic amb potencial de rellevància
turística en el context regional i nacional. El programa
«Promove. El futur de l'interior» té com a objectiu
impulsar el desenvolupament de les regions de l'interior
de Portugal.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Millora: projecte en continuïtat
d'atenció socioeducativa a menors en risc d'exclusió
social», orientat a promoure el desenvolupament social
i educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Promove 2020-2021. Projecte pilot «Kassandra@Côa».
El projecte pretén protegir i reivindicar el Patrimoni de
la Humanitat de la UNESCO amb la creació in situ d'un
laboratori
d'Arqueig/Geociències.
El
programa
«Promove. El futur de l'interior» té com a objectiu
impulsar el desenvolupament de les regions de l'interior
de Portugal.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «RITE - Programa de Reabilitação Individual
para o Trabalho e Emprego", orientat a promoure la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats
de persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE
25.000
ELVAS
98.000

NICDO

200.000 NICDO

19.790

NORTE CRESCENTE - ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NUCLISOL JEAN PIAGET ASSOC PARA O
54.000 DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA A
INTEGRACAO E A SOLIDARIEDADE

25.880 NUEVO HOGAR BETANIA

O ESPAÇO DO TEMPO – ASSOCIAÇÃO
125.000 CULTURAL
OBA-ORGANISME BENEFICO150.000 ASSISTENCIAL

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR 23.640 HOGAR TALLER NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO

23.990

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR
COMUNIDAD DE LAS PALMAS DE G. C

17.910 OBRA SOCIAL ISCHADIA

29.810 OBRA SOCIAL PADRE MANJÓN

31.200

OBSERVATORIO PARA UNA CULTURA
DEL TERRITORIO
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DESCRIPCIÓ
Col·laboració per donar suport a les activitats que ha de
desenvolupar el Museu l'any 2021
Conveni de col·laboració per al desenvolupament de la
Campanya Escolar d'esquí de fons a les valls navarreses
de Roncal i Salazar.
Col·laboració per a la realització del projecte «Programa
Escola i pla de divulgació Científica 2021».
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «Crescer Juntos», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i la salut d'infants i
adolescents en situacions de vulnerabilitat social, i
també el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «Kit de Ferramentas para a Parentalidade»,
orientat a facilitar el desenvolupament integral i la salut
d'infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat
social, i també el reforç de les habilitats parentals a
Portugal
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Empreses per la inclusió», orientat a promoure
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Col·laboració el 2021 per donar suport a la pràctica i la
difusió d'activitats de creació artística de l'Espaço do
Tempo
Reforma de l'edifici annex a la parròquia de Crist Rei per
a la realització d'un CRAE per a joves de 16 a 18 anys
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Acollida, atenció i promoció de dones en situació
d'especial vulnerabilitat per a la Inserció Sociolaboral»
per facilitar la inserció laboral i la millora de
l'ocupabilitat de les persones més vulnerables,
promovent projectes adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental i persones en risc
d'exclusió social
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Llar d'acollida
Daniela», adreçat especialment a persones que estan
en situació de vulnerabilitat social i que té com a
objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la
igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «BLUE - Ensinistrament de gossos
d'assistència per a infants amb S. de Tourette i altres
necessitats», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Inclu-acció», orientat a promocionar la
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
la gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Horts comunitaris La Almuñuela i programa
d'ecoemprenedoria agroecològic», orientat a impulsar
projectes en el medi rural, adaptats a les
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

5.000 OHANA-SOMRIURES PEL MÓN

23.980

OIKOS-COOPERAÇAO E
DESENVOLVIMENTO

37.190

ONDA MERLÍN COMUNITARIA RADIO
SURESTE

10.940 ONGD SENVALOS

200.000 ORDEM DOS ENFERMEIROS

10.000

PADRES DE NIÑOS SORDOS DE
SALAMANCA

35.940

PANIDE. ASOCIACIÓN DE AYUDA
MUTUA

20.750 PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU

23.990 PARKINSON ASOCIACIÓN BURGOS

16.320 PARKINSON FEDERACIÓN ESPAÑOLA
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DESCRIPCIÓ
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Oferir tractament odontològic gratuït a dones
embarassades en període de lactància i a les seves
famílies, refugiades a Atenes
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «Projeto Eleva-TE», orientat a promoure la
millora de la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats
de persones en situació de vulnerabilitat a Portugal
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Comunic@T: Xarxa de Participació i
Comunicació Comunitària», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte
«Kit-MI»,
orientat
a
facilitar
el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Conveni que té per objecte establir els termes i les
condicions que serviran de base per al llançament i
l'entrega de 10 Beques per part de l'«Ordem dos
Enfermeiros».
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Amb tu més fàcil, atenció psicosocial a
persones amb discapacitat auditiva i les seves famílies»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Fent front als desafiaments de la
discapacitat. Programa de suport psicosocial per a
persones amb discapacitat i el seu entorn familiar»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Casa meva: llar amb suport per a joves amb
trastorn mental». Convocatòria la finalitat de la qual és
contribuir a superar els reptes residencials actuals en
els col·lectius més vulnerables i promoure la inclusió
residencial i la vida independent a través de programes
d'intervenció integral centrada en la persona per
fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria de Territorial Burgos 2020: Projecte
«Recapacitació per a persones amb malaltia de
Parkinson» per impulsar iniciatives adreçades sobretot
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
i que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Parkinson Rural», orientat a impulsar
projectes en el medi rural, adaptats a les
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

34.030 PARROQUIA DE SANTA ANNA

13.910 PARRÒQUIA SANT JOAN D'HORTA

33.680 PASSO POSITIVO

17.520

PAUTA. PSICOPED. AUTISMO Y TRAST.
ASOC.

23.970 PAZ Y BIEN

31.910 PAZ Y BIEN

5.000 PEDRO MIGUEL DA CRUZ VICENTE

41.700 PEÑASCAL S.COOP.
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DESCRIPCIÓ
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Acompanyament social i
psicològic a les persones sense sostre de l'Hospital de
Campanya», orientat a promoure el desenvolupament
social i educatiu d'infants i joves en situació de
vulnerabilitat i de les seves famílies, i també la inclusió
social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Suport
Residencial i Formació a Persones Sense Llar i en
situació d'Exclusió», adreçat a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «Prevenir és el millor remei». Convocatòria
orientada a promoure la millora de la qualitat de vida i
la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat a Portugal.
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Temps de suport: recursos temporals
d'estada per a persones amb TEA per promoure el
descans familiar després de l'impacte de la crisi
sanitària». Convocatòria la finalitat de la qual és
contribuir a superar els reptes residencials actuals en
els col·lectius més vulnerables i promoure la inclusió
residencial i la vida independent a través de programes
d'intervenció integral centrada en la persona per
fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Promoció a l'autonomia personal i
suport psicosocial a persones amb diversitat funcional
cognitiva i necessitats de Salut Mental. Continuació»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Enfortiment de les xarxes relacionals de les
persones amb discapacitat en l'àmbit rural», orientat a
impulsar projectes en el medi rural, adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Promove 2020-2021. Idea «BioSolve - Bioremediació de
sopa de plàstic». Desenvolupament d'un procés
sustentable de bioremediació de PET utilitzant el
bacteri «Ideonella sakaiensis», present en el sèrum del
formatge, subproducte de la indústria làctia. Idea amb
potencial per esdevenir un projecte pilot innovador. El
programa «Promove. El futur de l'interior» té com a
objectiu impulsar el desenvolupament de les regions de
l'interior de Portugal.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «MELÉ: Rugbi i inclusió social»,
orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
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IMPORT
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24.760 PISTA MÁGICA - ASSOCIAÇÃO

29.460

PLAT.UNITARIA CONTRA VIOLENCIES
GENERE

33.300

PLATAFORMA DE ANIMADORES
SOCIOEDUCATIVOS E CULTURAIS

24.800

PLATAFORMA DE VOLUNTARIAT DE LA
COMUNITAT VALENCIA

24.080 PLATAFORMA REDOMI

31.840

PQ NTRA SRA DE LOS ANGELES DE
VALENCIA

40.000

PRESSLEY RIDGE - ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL

PROBRANCA - ASSOCIAÇÃO PARA O
29.120 DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL
DA BRANCA

23.780 PRODISMINUÏTS TERRASENCA

30.000 PROHABITATGE
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DESCRIPCIÓ
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte
«Carry»,
orientat
a
facilitar
el
desenvolupament integral i la salut d'infants i
adolescents en situacions de vulnerabilitat social, i
també el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «ADA.
Empoderament dones adolescents i joves cap a la
inclusió sociolaboral». Convocatòria que té com a
finalitat col·laborar amb organitzacions no lucratives
que desenvolupin projectes a Catalunya, sobretot
adreçats a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «Hàbitat de proximitats». Convocatòria
orientada a promoure la millora de la qualitat de vida i
la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat a Portugal.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «APP, ODS i xarxes de participació», orientat a
facilitar el desenvolupament integral i el procés
d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Més Música, Millors Persones», orientat a
facilitar el desenvolupament integral i el procés
d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «El col·legi saludable: alimentació,
assistència sanitària i esport per a infants en risc
d'exclusió social», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «Surf.ART - Atreve-te, Realiza-te, Transformate», orientat a facilitar el desenvolupament integral i la
salut d'infants i adolescents en situacions de
vulnerabilitat social, i també el reforç de les habilitats
parentals a Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «Activ@mente». Convocatòria orientada a
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal.
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Pisos aprenentatge vida independent».
Convocatòria la finalitat de la qual és contribuir a
superar els reptes residencials actuals en els col·lectius
més vulnerables i promoure la inclusió residencial i la
vida independent a través de programes d'intervenció
integral centrada en la persona per fomentar
l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Desfent nusos»
per impulsar iniciatives a Catalunya adreçades sobretot
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

23.130

PROJECTE SOCIO-EDUCATIU NAÜM.
GERMANES DE LA CARITAT

18.850

PROPERDIS EMPRESA DE INSERCION
LABORAL, S.L.

700.000 PROSALUS

39.560 PROTGD

25.380

PROVECTUS- ASSOCIAÇÃO EM PROL DA
TERCEIRA IDADE

29.630 PROVIVIENDA

41.990 PROVIVIENDA

59.990 PROVIVIENDA

24.790 PROYECTO HOMBRE JEREZ
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DESCRIPCIÓ
a persones que estan en situació de vulnerabilitat social
i que té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«SON ROCA ACTIVA», orientat a promoure projectes
d'inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d'Acció social en l'àmbit rural 2021:
Projecte «Projecte Espiga», orientat a impulsar
projectes en el medi rural, adaptats a les
característiques territorials i necessitats socials per
millorar les condicions de vida, generar oportunitats i
prevenir el risc d'exclusió de les persones a l'àrea
territorial on es duen a terme
Convocatòria 2021 «Work 4 Progress Mozambique",
que té per objectiu accelerar negocis inclusius a
Moçambic, promovent el creixement econòmic local
sostenible i fomentant la innovació tecnològica i la
digitalització
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Tu et diverteixes mentre nosaltres
descansem», orientat a promocionar la vida
independent, l'autonomia personal i el benestar de la
gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «Més Vida Menys Soledat». Convocatòria
orientada a promoure la millora de la qualitat de vida i
la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat a Portugal.
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Programa de
suport a la integració de l'habitatge per a col·lectius
amb dificultats», adreçat a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Aliança per al desenvolupament
del programa per a l'atenció integral de persones sense
sostre», orientat a promoure el desenvolupament social
i educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Aliança per al desenvolupament del model
"Housing First" a Las Palmas». Convocatòria la finalitat
de la qual és contribuir a superar els reptes residencials
actuals en els col·lectius més vulnerables i promoure la
inclusió residencial i la vida independent a través de
programes d'intervenció integral centrada en la persona
per fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Programa per educar, des del creixement
personal, en un ús responsable de les tecnologies»,
orientat a facilitar el desenvolupament integral i el
procés d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
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25.740 RAIS MADRID

35.430 RAIS MADRID

36.000 RAIS MADRID

59.380 RAIS MADRID

59.980 RAIS MADRID

27.250 RAVAL EN ACCIÓ

10.000 RAVAL SOLIDARI

80.000

REAL ACADEMIA CIENCIAS
ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

24.000

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS,
FÍSICAS Y NATURALES

10.000

REAL SOCIEDAD ECONOMICA
MATRITENSE
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Personalitzant l'ocupació com a solució al fenomen del
sensellarisme», orientat a promoure projectes
d'inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte
«Aliança
per
al
desenvolupament
del programa per a l'atenció integral de persones sense
sostre: allotjament HL i HF». Convocatòria la finalitat de
la qual és contribuir a superar els reptes residencials
actuals en els col·lectius més vulnerables i promoure la
inclusió residencial i la vida independent a través de
programes d'intervenció integral centrada en la persona
per fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Llars Asun Almajano d'atenció integral
sociosanitària per a persones sense sostre
convalescents i/o que reben cures pal·liatives».
Convocatòria la finalitat de la qual és contribuir a
superar els reptes residencials actuals en els col·lectius
més vulnerables i promoure la inclusió residencial i la
vida independent a través de programes d'intervenció
integral centrada en la persona per fomentar
l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Autonomia i transició a la vida adulta per a
joves sense sostre». Convocatòria la finalitat de la qual
és contribuir a superar els reptes residencials actuals en
els col·lectius més vulnerables i promoure la inclusió
residencial i la vida independent a través de programes
d'intervenció integral centrada en la persona per
fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria d'Habitatges per a la inclusió social 2021.
Projecte «Aliança per al desenvolupament del model
"Housing First" a Tenerife». Convocatòria la finalitat de
la qual és contribuir a superar els reptes residencials
actuals en els col·lectius més vulnerables i promoure la
inclusió residencial i la vida independent a través de
programes d'intervenció integral centrada en la persona
per fomentar l'empoderament i l'autonomia personal.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Integració i empoderament de
joves en risc d'exclusió social del Raval-Barcelona,
mitjançant
acompanyament
socioeducatiu
i
voluntariat», orientat a promoure el desenvolupament
social i educatiu d'infants i joves en situació de
vulnerabilitat i de les seves famílies, i també la inclusió
social per a persones en risc de pobresa i exclusió
Atorgament de targetes moneder per cobrir necessitats
bàsiques dels usuaris de la Fundació.
Col·laboració per a la realització de les activitats que la
Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres
promogui en els àmbits de la recerca, l'estudi i el
foment de les ciències econòmiques, financeres i afins.
Programes de formació de postgrau finançats a Espanya
amb fons públics i privats i de doctorat i postdoctorat a
l'estranger
Conveni per afavorir el desenvolupament de les
diverses activitats de caràcter cultural i social,
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17.720

RECUMADRID SERVICIOS AMBIENTALES
SLU EMPRESA DE INSERCION

23.890

RED ARAÑA , TEJIDO DE ENTIDADES
SOCIALES

5.000

RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE
SERVICIO REDAPS

RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA
23.990 POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE
CANARIAS

44.880 RED XXI

26.400

REENCONTRO, ASSOCIAÇÃO SOCIAL,
EDUCATIVA E CULTURAL

31.990 REHABILITACIÓN LABORAL NUEVA VIDA

30.000

RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I
JUVENILS

12.250 ROMPE TUS CADENAS

S.A.T SERVICIO ATENCION TEMPRANA
25.880 PARA JÓVENES EN 1º EPISODIOS
PSICOTICOS
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DESCRIPCIÓ
promovent l'educació com a eina de desenvolupament
en benefici d'interès general.
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Ocupa't amb l'economia circular», orientat a
promoure projectes d'inserció sociolaboral adreçats a
joves, persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«VIRALITZA-T», orientat a promoure projectes
d'inserció sociolaboral adreçats a joves, persones amb
discapacitat o trastorn mental o persones en risc
d'exclusió, amb atenció especial a les persones i els
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de
la crisi a causa del coronavirus
Realització dels premis Aprenentatge-Servei 2021 en la
categoria de solidaritat i drets humans, entitats socials i
gent gran.
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Integra
ciutadania: Inclusió social des de la participació»,
adreçat especialment a persones que estan en situació
de vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar
la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Projecte pont per a joves en situació de vulnerabilitat
social: Cap a la nova ocupabilitat», orientat a promoure
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«+ Perto de Si» en zones rurals de Portugal, l'objectiu
del qual consisteix a millorar la qualitat de vida i la
igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «¡Activad@s! Projecte de rehabilitació
psicosocial per a persones amb problemes de salut
mental», orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Conveni per desenvolupar el projecte LaSala, un
projecte transversal que engloba diverses activitats com
ara assajos oberts a famílies i escoles del barri, formació
a mestres d'escoles, investigació d'Art i Educació i Guies
TEA en col·laboració amb l'associació de trastorn de
l'espectre autista, entre d'altres.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Famílies i menors: accions per a
la reconstrucció social», orientat a promoure el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Laboratori de creixement laboral», orientat a
promoure projectes d'inserció sociolaboral adreçats a
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12.460 SAN VICENTE DE PAUL MADRID

23.900 SANICLOWN

20.030

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS
ALCÁÇOVAS

33.840

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
ALCANEDE

23.330

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
ALCOBAÇA

39.820

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
BOMBARRAL

26.900

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
OLIVEIRA DE AZEMÉIS

25.000

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
OVAR

24.080

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
POMBAL
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DESCRIPCIÓ
joves, persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Emprèn el teu camí: Segona oportunitat educativa per
accedir al mercat laboral», orientat a promoure
projectes d'inserció sociolaboral adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Clowns per a la sanitat a Madrid»,
orientat a promocionar la vida independent,
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«Memórias do Futuro - Prevenção e rastreio da saúde
mental em Idosos Autónomos e Cuidadores» en zones
rurals de Portugal, l'objectiu del qual consisteix a
millorar la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats de
persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«Movimento Re-fresh Rural» en zones rurals de
Portugal, l'objectiu del qual consisteix a millorar la
qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats de persones
en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «L'hort dels avis». Convocatòria orientada a
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte
«Xarxe’s:
connectant
generacions».
Convocatòria orientada a promoure la millora de la
qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats de persones
en situació de vulnerabilitat a Portugal.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «Més anys i millors». Convocatòria orientada a
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal.
Concurs Projectes d'Intervenció Innovadora en Cures
Pal·liatives. Projecte: «Curosament - Formació per a
Atencions Pal·liatius en Demència». L'objectiu del
concurs és promoure i finançar la implementació, en
territori portuguès, de projectes innovadors
d'intervenció en cures pal·liatives que suposin una
intervenció directa en un dels cinc col·lectius
especialment vulnerables; és a dir, les persones amb
demència, adults amb malalties neurodegeneratives,
nens amb malalties cròniques complexes (menors de 18
anys); pacients grans (gent gran de 80 anys) i cuidadors
informals.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «Hi ha una casa que ens uneix». Convocatòria
orientada a promoure la millora de la qualitat de vida i
la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat a Portugal.
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DESCRIPCIÓ
Concurs Projectes d'Intervenció Innovadora en Cures
Pal·liatives. Projecte: «OLAIA – Més Vida en Demència
amb Naturalesa i Art». L'objectiu del concurs és
promoure i finançar la implementació, en territori
portuguès, de projectes innovadors d'intervenció en
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE RIBA
23.074
cures pal·liatives que suposin una intervenció directa en
DE AVE (SCMRA)
un dels cinc col·lectius especialment vulnerables; és a
dir, les persones amb demència, adults amb malalties
neurodegeneratives, nens amb malalties cròniques
complexes (menors de 18 anys); pacients grans (gent
gran de 80 anys) i cuidadors informals.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «Incubadora de Emprego», orientat a
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
25.200
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
SINTRA
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «M&M - Gent gran en moviment - Programa
SANTA CASA MISERICORDIA DE
de lluita contra la fragilitat». Convocatòria orientada a
32.580
FONDAO
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal.
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte «El
bosc inclusiu; Un projecte d'economia verda i circular
per a l'empoderament del medi rural i la inclusió social
de persones amb discapacitat» per facilitar la inserció
31.090 SEILA SL
laboral i la millora de l'ocupabilitat de les persones més
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«Pedras para Ideias (alusivo às vizinhas Pedras
Parideiras - Arouca Geopark)» en zones rurals de
54.000 SEMENTE DE FUTURO IPSS
Portugal, l'objectiu del qual consisteix a millorar la
qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats de persones
en situació de vulnerabilitat
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «L'hort dels avis». Convocatòria orientada a
35.440 SEMENTE LEVAMOS VIDA
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal.
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Xarxes de suport per a l'envelliment
actiu», orientat a promocionar la vida independent,
SERVICIO CAPUCHINO PARA EL
21.030
l'autonomia personal i el benestar de la gent gran,
DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD
persones amb discapacitats o amb trastorn mental o
malalties i també l'atenció a les necessitats del seu
entorn familiar
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Ocupa el teu talent» per facilitar la inserció laboral i la
millora de l'ocupabilitat de les persones més
25.010 SIERVAS DE SAN JOSÉ, S.L.
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Llars que mereixen ser
SOCAIRE POR UNA NUEVA CULTURA
habitades», orientat a promoure el desenvolupament
20.940
ENERGÉTICA
social i educatiu d'infants i joves en situació de
vulnerabilitat i de les seves famílies, i també la inclusió
social per a persones en risc de pobresa i exclusió
SOCIAL INNOVATION CLUSTER FOR
Convocatòria Canàries 2021: Projecte «Canvia el
20.700
CHANGE - DELEGACIÓN CANARIAS
conte», adreçat especialment a persones que estan en
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27.190
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SOCIEDADE PORTUGUESA DE
ESCLEROSE MÚLTIPLA

SOCIETY FOR DEVELOPMENT
800.000 ALTERNATIVES

30.000 SOLIDANÇA TREBALL, EI,S.L

38.040 SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO

35.980 SOPRO - SOLIDARIEDADE E PROMOÇÃO

27.000 SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA

5.000 STEPHANY CUNHA REZENDE

24.140

SUÃO - ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

30.000

SUARA SERVEIS, SDAD COOP CATALANA
LTDA

10.700 SURF CLUBE DE VIANA

30.000

SURT.FUNDACIO DE DONES, FUNDACIO
PRIVADA
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DESCRIPCIÓ
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Rural 2021: Projecte
«SOMOS+» en zones rurals de Portugal, l'objectiu del
qual consisteix a millorar la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
Convocatòria 2021 «Work 4 Progress India», que té per
objectiu accelerar negocis inclusius a l'Índia, promovent
el creixement econòmic local sostenible i fomentant la
innovació tecnològica i la digitalització
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «prE-comerç:
Formació en preparació de comandes online», adreçat a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social i
que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Acompanyament a la nostra gent gran
en temps de la COVID-19», orientat a promocionar la
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
la gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «L'amor no té edat». Convocatòria orientada a
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal.
Promoció de l'esport, l'oci i la solidaritat entre les
persones amb discapacitat intel·lectual
Promove 2020-2021. Idea «NatSauce – De la naturalesa
a la taula a través de la innovació». Desenvolupament
de salses naturals saludables basades en processos
sostenibles, dins la gamma de productes vegans sense
addició d'ou, colorants i saboritzants artificials. Idea
amb potencial per esdevenir un projecte pilot
innovador. El programa «Promove. El futur de
l'interior» té com a objectiu impulsar el
desenvolupament de les regions de l'interior de
Portugal.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «Llar dolça llar». Convocatòria orientada a
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal.
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Centre obert
Vidreres». Convocatòria que té com a finalitat
col·laborar amb organitzacions no lucratives que
desenvolupin projectes a Catalunya, sobretot adreçats a
persones que estan en situació de vulnerabilitat social, i
que té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «SOL - Surf, Ondas e Liberdade», per al
desenvolupament de projectes en l'àmbit nacional de
Portugal que promoguin la millora de la qualitat de vida
i la igualtat d'oportunitats de persones en situació de
vulnerabilitat
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Las
Reparadoras: Construint nous models de treball des
d'una perspectiva de gènere» per impulsar iniciatives a
Catalunya adreçades sobretot a persones que estan en
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IMPORT

ENTITAT

30.000 TALITA FUNDACION PRIVADA

12.050 TALLER DE INDEPENDENCIA

30.000 TALLERS GUINARDO

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

25.200 TATA INTI SCCL

140.000

37.200

TEATRO NACIONAL D. MARIA II

TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL
EMPODERAMIENTO SOCIAL

100.000 TEATRO SÃO JOÃO

10.500

TEIA D’IMPULSOS – ASSOCIAÇÃO
SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA
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DESCRIPCIÓ
situació de vulnerabilitat social i que té com a objectiu
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Inclusió social
d'infants amb discapacitat intel·lectual» per impulsar
iniciatives a Catalunya adreçades sobretot a persones
que estan en situació de vulnerabilitat social i que té
com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i
fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Independència sobre rodes», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Som-hi! Vinga!
Continuem apostant per la Inserció Sociolaboral
capacitant i professionalitzant joves amb discapacitat
intel·lectual» per impulsar iniciatives a Catalunya
adreçades sobretot a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té com a objectiu millorar la
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Programa
d'activitats d'oci, esport i formació per a persones amb
discapacitat intel·lectual», adreçat a persones que estan
en situació de vulnerabilitat social i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria Catalunya 2020. Projecte «Aprenent amb
tu: aprenentatges significatius per a nens i famílies».
Convocatòria que té com a finalitat col·laborar amb
organitzacions no lucratives que desenvolupin projectes
a Catalunya, sobretot adreçats a persones que estan en
situació de vulnerabilitat social, i que té l'objectiu de
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat
d'oportunitats.
Suport a les activitats «Panos» i «Próxima Cena» per tal
d'apropar la cultura a la població a Portugal
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «L'altra classe: programa per la convivència
participativa i la mediació escolar amb enfocament
intercultural i d'inclusió social», orientat a facilitar el
desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Suport a l'activitat del Teatre Nacional de São João per a
l'any 2021/2022, amb especial prioritat per a tres eixos
d'actuació del Teatre S. João: 1) projectes educatius que
promoguin una forta vinculació amb l'univers escolar i
també un esforç per democratitzar l'accés a la cultura;
2) itinerància nacional i regional de les produccions del
Teatre S. João per promoure la descentralització
cultural; 3) programa d'accessibilitat amb l'objectiu de
promoure la inclusió dels ciutadans en l'experiència del
gaudi artístic (Programació 2021/2022).
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Projecte «Vela Solidária», per al desenvolupament de
projectes en l'àmbit nacional de Portugal que
promoguin la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat

198

(Euros)
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16.860

ENTITAT

TEIMA. ASOCIACIÓN SÍNDROME DE
DOWN

THE BARCELONA INSTITUTE OF SCIENCE
300.000 AND TECHNOLOGY - BIST

200.000 THE RICKY RUBIO FOUNDATION

25.950 TRABAJANDO EN POSITIVO

47.110 TREBALL SOLIDARI

36.000 TREETREE2

30.000 TRESC GIRONA

21.650

UNION ASOC.TRABAJADORAS AUTON. Y
EMPR.

20.200 UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES

305.100 UNIVERSIDAD AUTONOMA MADRID

99.963 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria Autonomia, Discapacitat i Dependència
2021: Projecte «Suport en l'etapa adulta», orientat a
promocionar la vida independent, l'autonomia personal
i el benestar de la gent gran, persones amb
discapacitats o amb trastorn mental o malalties i també
l'atenció a les necessitats del seu entorn familiar
Afavorir el desenvolupament del projecte de suport
institucional a la Fundació BIST.
Conveni perquè es pugui fer efectiva la creació i la
posada en marxa del nou equip d'un Gimnàs de
rehabilitació pediàtrica a l'Hospital Universitari Vall
d'Hebron.
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«EnPositiu RSC: Empreses compromeses i responsables
amb la igualtat d'oportunitats en l'ocupació de
persones amb VIH i altres col·lectius vulnerables»,
orientat a promoure projectes d'inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d'exclusió, amb atenció
especial a les persones i els col·lectius en situació
d'especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Programa confia: suport a l'autoocupació de dones en
vulnerabilitat social amb microcrèdits solidaris»,
orientat a promoure projectes d'inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d'exclusió, amb atenció
especial a les persones i els col·lectius en situació
d'especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Infància 2021:
Projecte «Programação Para Todos», orientat a facilitar
el desenvolupament integral i la salut d'infants i
adolescents en situacions de vulnerabilitat social, i
també el reforç de les habilitats parentals a Portugal
Convocatòria Catalunya 2020: Projecte «Seguim»,
adreçat a persones que estan en situació de
vulnerabilitat social i que té l'objectiu de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Autoocupació per a tothom» per facilitar la inserció
laboral i la millora de l'ocupabilitat de les persones més
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves,
persones amb discapacitat o trastorn mental i persones
en risc d'exclusió social
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Estratègies comunitàries per a la prevenció i
l'atenció integral davant la mutilació genital femení»,
orientat a facilitar el desenvolupament integral i el
procés d'inclusió social de les persones en situació de
vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats i
afavorint la igualtat d'oportunitats
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Convocatòria en Ciències Socials 2020. Projecte «Els
impactes socioeconòmics de les zones de baixes
emissions». Convocatòria que té com a objectiu donar
suport a projectes de recerca social que destaquin per
la seva excel·lència i que estiguin basats en dades
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100.000

24.790

96.000

99.880

100.000

460.253

ENTITAT

DESCRIPCIÓ
quantitatives que proporcionin, mitjançant un
enfocament original i innovador, informació robusta i
sòlida per comprendre amb deteniment els reptes
socials que s'han d'afrontar en el present i futur.
Convocatòria en Ciències Socials 2020. Projecte «Canvi
climàtic i reptes econòmics per a la societat espanyola».
Convocatòria que té com a objectiu donar suport a
projectes de recerca social que destaquin per la seva
excel·lència i que estiguin basats en dades quantitatives
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
que proporcionin, mitjançant un enfocament original i
innovador, informació robusta i sòlida per comprendre
amb deteniment els reptes socials que s'han d'afrontar
en el present i futur.
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Aprenem "ENTER" Cultures 2.0: joves i
educACció contra el racisme», orientat a facilitar el
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de
les persones en situació de vulnerabilitat, tot
potenciant les seves capacitats i afavorint la igualtat
d'oportunitats
Convocatòria en Ciències Socials 2020. Projecte «Un
sistema intel·ligent per escodrinyar l'impacte social,
conductual i emocional de la COVID-19». Convocatòria
que té com a objectiu donar suport a projectes de
recerca social que destaquin per la seva excel·lència i
UNIVERSIDAD DE GRANADA
que estiguin basats en dades quantitatives que
proporcionin, mitjançant un enfocament original i
innovador, informació robusta i sòlida per comprendre
amb deteniment els reptes socials que s'han d'afrontar
en el present i futur.
Convocatòria en Ciències Socials 2021. Projecte
«Comprensió de la difusió multimodal de la
desinformació». Convocatòria que té com a objectiu
donar suport a projectes de recerca social que
UNIVERSIDAD DE GRANADA
destaquin per la seva excel·lència i que estiguin basats
en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un
enfocament original i innovador, informació robusta i
sòlida per comprendre amb deteniment els reptes
socials que s'han d'afrontar en el present i futur.
Convocatòria CaixaResearch Consolidate 2021. Projecte
«Una font de neutrons basada en un accelerador per a
UNIVERSIDAD DE GRANADA
la teràpia del càncer i la producció de radioisòtops per
al diagnòstic».
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «ICTB. Dissecció molecular de la necrosi de
macròfags patògens mitjançada per TNF en la
UNIVERSIDAD DE MURCIA
tuberculosi». Convocatòria orientada a la recerca
biomèdica i adreçada a institucions de recerca
d'Espanya i Portugal.

100.000 UNIVERSIDAD DE NAVARRA
100.000 UNIVERSIDAD DE NAVARRA
400.000 UNIVERSIDAD DE NAVARRA

90.000 UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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Projecte «Nens contra el càncer».
Conveni de col·laboració per als projectes educatius,
culturals i socials: «Master in Curatorial Studies» i
«Sociarte» al Museu de la Universitat de Navarra.
Afavorir la recerca biosanitària que es duu a terme a la
Universitat de Navarra.
Convocatòria en Ciències Socials 2020. Projecte «Anàlisi
estadística avançada per mesurar i prevenir
l'assetjament i el ciberassetjament a la feina».
Convocatòria que té com a objectiu donar suport a
projectes de recerca social que destaquin per la seva
excel·lència i que estiguin basats en dades quantitatives
200
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DESCRIPCIÓ
que proporcionin, mitjançant un enfocament original i
innovador, informació robusta i sòlida per comprendre
amb deteniment els reptes socials que s'han d'afrontar
en el present i futur.
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
305.100 UNIVERSIDAD DE SEVILLA
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Convocatòria en Ciències Socials 2020. Projecte «Mapar
i proporcionar solucions rendibles per abordar la
pobresa energètica». Convocatòria que té com a
objectiu donar suport a projectes de recerca social que
98.900 UNIVERSIDAD PAIS VASCO
destaquin per la seva excel·lència i que estiguin basats
en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un
enfocament original i innovador, informació robusta i
sòlida per comprendre amb deteniment els reptes
socials que s'han d'afrontar en el present i futur.
Creació d'un observatori dels Objectius de
60.000 UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA Desenvolupament Sostenible (ODS) a les empreses
portugueses.
Projecte per al desenvolupament del programa de
beques de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat
115.092 UNIVERSIDADE DE COIMBRA
en centres de recerca espanyols i portuguesos
d'excel·lència
Promove 2020-2021. Projecte pilot «AgroSatAdapt».
Afinar i provar una eina analítica per donar suport a la
gestió optimitzada del paisatge a mitjà termini dels
sistemes agrosilvopastorils, en escenaris dinàmics, amb
vista a la sostenibilitat en els seus diferents
150.000 UNIVERSIDADE DE ÉVORA
components. El programa «Promove. El futur de
l'interior» té com a objectiu impulsar el
desenvolupament de les regions de l'interior de
Portugal.
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «Projecte FITTED. Plataforma flexible per a la
generació de virus sintètics per al control de malalties
492.460 UNIVERSIDADE DO MINHO
infeccioses». Convocatòria orientada a la recerca
biomèdica i adreçada a institucions de recerca
d'Espanya i Portugal.
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «DepressedStars. Senyalització de neuronaastròcit en la depressió: aprendre dels astròcits com
499.478 UNIVERSIDADE DO MINHO
tractar la depressió de manera efectiva». Convocatòria
orientada a la recerca biomèdica i adreçada a
institucions de recerca d'Espanya i Portugal.
Convocatòria en Ciències Socials 2021. Projecte
«Tornada a l'escola després de la COVID-19: els rols clau
de la família, l'escola i les comunitats en el creixement i
el desenvolupament motor dels infants». Convocatòria
que té com a objectiu donar suport a projectes de
97.076 UNIVERSIDADE DO PORTO
recerca social que destaquin per la seva excel·lència i
que estiguin basats en dades quantitatives que
proporcionin, mitjançant un enfocament original i
innovador, informació robusta i sòlida per comprendre
amb deteniment els reptes socials que s'han d'afrontar
en el present i futur.
Convocatòria en Ciències Socials 2020. Projecte
«VigilHate» - "Ciutadans vigilants contra l'odi": Com
contrarestar l'apatia dels espectadors i augmentar el
99.942 UNIVERSIDADE DO PORTO
compromís dels ciutadans contra el discurs d'odi en
línia?». Convocatòria que té com a objectiu donar
suport a projectes de recerca social que destaquin per
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115.092 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (SBE)

762.000 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (SBE)

16.090 UNIVERSIDADE SÉNIOR DE ÉVORA

99.447

UNIVERSITAT AUTONOMA DE
BARCELONA

UNIVERSITAT AUTONOMA DE
100.000 BARCELONA

UNIVERSITAT AUTONOMA DE
305.100 BARCELONA

100.000 UNIVERSITAT DE BARCELONA

915.300 UNIVERSITAT DE BARCELONA

994.890 UNIVERSITAT DE BARCELONA

100.000 UNIVERSITAT DE GIRONA
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DESCRIPCIÓ
la seva excel·lència i que estiguin basats en dades
quantitatives que proporcionin, mitjançant un
enfocament original i innovador, informació robusta i
sòlida per comprendre amb deteniment els reptes
socials que s'han d'afrontar en el present i futur.
Projecte per al desenvolupament del programa de
beques de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat
en centres de recerca espanyols i portuguesos
d'excel·lència
Acord de col·laboració amb la Nova School of Business
and Economics (Nova SBE) per al desenvolupament
d'una iniciativa d'investigació social - SOCIAL EQUITY
INITIATIVE – l'objectiu de la qual és impulsar el sector
social a Portugal a través de set projectes i dues
càtedres.
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Gent Gran 2021:
Projecte «I ara?». Convocatòria orientada a promoure
la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal.
Convocatòria en Ciències Socials 2021. Projecte «Ciutats
en Moviment: Reconfiguració Socioespacial en l'Era
Post-Pandèmia». Convocatòria que té com a objectiu
donar suport a projectes de recerca social que
destaquin per la seva excel·lència i que estiguin basats
en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un
enfocament original i innovador, informació robusta i
sòlida per comprendre amb deteniment els reptes
socials que s'han d'afrontar en el present i futur.
Convocatòria en Ciències Socials 2021. Projecte
«Construint i configurant ciutats per a un futur
saludable i pròsper». Convocatòria que té com a
objectiu donar suport a projectes de recerca social que
destaquin per la seva excel·lència i que estiguin basats
en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un
enfocament original i innovador, informació robusta i
sòlida per comprendre amb deteniment els reptes
socials que s'han d'afrontar en el present i futur.
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Convocatòria en Ciències Socials 2020. Projecte
«COVIDEMO: Els efectes del brot de la COVID-19 en la
democràcia». Convocatòria que té com a objectiu donar
suport a projectes de recerca social que destaquin per
la seva excel·lència i que estiguin basats en dades
quantitatives que proporcionin, mitjançant un
enfocament original i innovador, informació robusta i
sòlida per comprendre amb deteniment els reptes
socials que s'han d'afrontar en el present i futur.
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Convocatòria de Projectes de Recerca en Salut 2021.
Projecte «HDREP. Reprogramació en viu per rescatar
alteracions en la malaltia de Huntington». Convocatòria
orientada a la recerca biomèdica i adreçada a
institucions de recerca d'Espanya i Portugal.
Convocatòria en Ciències Socials 2020. Projecte
«Detectar la violència de gènere des de la perspectiva
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

115.092 UNIVERSITAT DE GIRONA

305.100 UNIVERSITAT DE GIRONA

96.043 UNIVERSITAT DE VALENCIA

100.000 UNIVERSITAT DE VALENCIA

305.100 UNIVERSITAT DE VALENCIA

305.100 UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON
70.000

UNIVERSITAT POLITECNICA DE
CATALUNYA

70.000

UNIVERSITAT POLITECNICA DE
CATALUNYA

70.000

UNIVERSITAT POLITECNICA DE
CATALUNYA

8.585 UNIVERSITAT POMPEU FABRA

40.000 UNIVERSITAT POMPEU FABRA

99.928 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
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DESCRIPCIÓ
dels nens». Convocatòria que té com a objectiu donar
suport a projectes de recerca social que destaquin per
la seva excel·lència i que estiguin basats en dades
quantitatives que proporcionin, mitjançant un
enfocament original i innovador, informació robusta i
sòlida per comprendre amb deteniment els reptes
socials que s'han d'afrontar en el present i futur.
Projecte per al desenvolupament del programa de
beques de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat
en centres de recerca espanyols i portuguesos
d'excel·lència
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Convocatòria en Ciències Socials 2021. Projecte
«Epidemiologia social de les trucades al 112
relacionades amb el suïcidi en la crisi de la COVID-19: un
enfocament espai-temporal bayesià». Convocatòria que
té com a objectiu donar suport a projectes de recerca
social que destaquin per la seva excel·lència i que
estiguin basats en dades quantitatives que
proporcionin, mitjançant un enfocament original i
innovador, informació robusta i sòlida per comprendre
amb deteniment els reptes socials que s'han d'afrontar
en el present i futur.
Convocatòria CaixaResearch Validate Call 2021. Projecte
«Valoració de la reutilització de dos candidats a fàrmacs
per a l'atròfia muscular espinal».
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Beques de postdoctorat «Junior Leader» per al
desenvolupament de projectes de recerca en
universitats i centres de recerca espanyols o
portuguesos
Convocatòria CaixaResearch Validate Call 2021. Projecte
«Perfusionista virtual»,
Convocatòria CaixaResearch Validate Call 2021. Projecte
«MV-Optimizer: la solució e-salut per a la gestió eficient
de la ventilació mecànica de pacients crítics»
Convocatòria CaixaResearch Validate Call 2021. Projecte
«Vincer.AI per a la certificació de productes
d'Intel·ligència Artificial en Aplicacions de Salut»
Organització del VIII Congrés de Comunicació Social de
la Ciència
Col·laboració entre la UPF i Fundació ”la Caixa” per
afavorir, mitjançant una aportació econòmica, el
desenvolupament del Pla de Treball del Centre d'Estudis
Filosòfics Eugenio Trías (CEFET) durant el període 20212024.
Convocatòria en Ciències Socials 2020. Projecte «La
recuperació econòmica després de la COVID-19:
desigualtat, consum i destí de l'economia espanyola».
Convocatòria que té com a objectiu donar suport a
projectes de recerca social que destaquin per la seva
excel·lència i que estiguin basats en dades quantitatives
que proporcionin, mitjançant un enfocament original i
innovador, informació robusta i sòlida per comprendre
amb deteniment els reptes socials que s'han d'afrontar
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(Euros)

IMPORT

ENTITAT

99.962 UNIVERSITAT POMPEU FABRA

99.970 UNIVERSITAT POMPEU FABRA

96.400 UNIVERSITAT RAMON LLULL

100.000 UNIVERSITAT RAMON LLULL

16.390 VEGA BAJA ACOGE

25.780 WANAWAKE MUJER

3.000 WORLD LAW FOUNDATION
27.700 YMCA - SALAMANCA
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DESCRIPCIÓ
en el present i futur.
Convocatòria en Ciències Socials 2021. Projecte «Una
anàlisi comparativa de l'efectivitat de les polítiques
COVID-19». Convocatòria que té com a objectiu donar
suport a projectes de recerca social que destaquin per
la seva excel·lència i que estiguin basats en dades
quantitatives que proporcionin, mitjançant un
enfocament original i innovador, informació robusta i
sòlida per comprendre amb deteniment els reptes
socials que s'han d'afrontar en el present i futur.
Convocatòria en Ciències Socials 2020. Projecte
«Comprendre els determinants socials espaitemporals
de la salut per millorar les simulacions matemàtiques
dels brots recurrents de COVID-19». Convocatòria que
té com a objectiu donar suport a projectes de recerca
social que destaquin per la seva excel·lència i que
estiguin basats en dades quantitatives que
proporcionin, mitjançant un enfocament original i
innovador, informació robusta i sòlida per comprendre
amb deteniment els reptes socials que s'han d'afrontar
en el present i futur.
Convocatòria en Ciències Socials 2021. Projecte
«Confiem en les notícies falses: identificació de
característiques individuals, grupals i narratives que
generen
confiança
en
contingut
enganyós».
Convocatòria que té com a objectiu donar suport a
projectes de recerca social que destaquin per la seva
excel·lència i que estiguin basats en dades quantitatives
que proporcionin, mitjançant un enfocament original i
innovador, informació robusta i sòlida per comprendre
amb deteniment els reptes socials que s'han d'afrontar
en el present i futur.
Convocatòria en Ciències Socials 2021. Projecte «Per
què la investigació no s'està traduint en la formulació
de polítiques basades en l'evidència?». Convocatòria
que té com a objectiu donar suport a projectes de
recerca social que destaquin per la seva excel·lència i
que estiguin basats en dades quantitatives que
proporcionin, mitjançant un enfocament original i
innovador, informació robusta i sòlida per comprendre
amb deteniment els reptes socials que s'han d'afrontar
en el present i futur.
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Intervenció psicosocial amb
dones migrants en situació de vulnerabilitat social»,
orientat a promoure el desenvolupament social i
educatiu d'infants i joves en situació de vulnerabilitat i
de les seves famílies, i també la inclusió social per a
persones en risc de pobresa i exclusió
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Maua, flors per a la igualtat d'oportunitats», orientat a
promoure projectes d'inserció sociolaboral adreçats a
joves, persones amb discapacitat o trastorn mental o
persones en risc d'exclusió, amb atenció especial a les
persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi a causa del coronavirus
Col·laboració per a l'acte d'homenatge a la jutgessa
Ginsburg en el XVIIè congrés Mundial de Dret del 5 al 7
de juliol de 2021
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «MINITECS. Desenvolupament
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27.700 YMCA - VALENCIA

27.700 YMCA - LOGROÑO

27.990 YMCA - ZARAGOZA

27.990 YMCA - TERUEL

30.260 YMCA - GRANADA

31.030 YMCA - LEGANÉS

31.990 YMCA - BADAJOZ
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DESCRIPCIÓ
socioeducatiu d'NNA en situació de vulnerabilitat i les
seves
famílies»,
orientat
a
promoure
el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «MINITECS. Desenvolupament
socioeducatiu d'NNA en situació de vulnerabilitat i les
seves
famílies»,
orientat
a
promoure
el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «MINITECS. Desenvolupament
socioeducatiu d'NNA en situació de vulnerabilitat i les
seves
famílies»,
orientat
a
promoure
el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «Atenció a famílies en situació de
risc
d'exclusió»,
orientat
a
promoure
el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió
social 2021: Projecte «MINITECS. Desenvolupament
socioeducatiu d'NNA en situació de vulnerabilitat i les
seves
famílies»,
orientat
a
promoure
el
desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en
situació de vulnerabilitat i de les seves famílies, i també
la inclusió social per a persones en risc de pobresa i
exclusió
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Nmarcha: Itineraris individualitzats d'orientació»,
orientat a promoure projectes d'inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d'exclusió, amb atenció
especial a les persones i els col·lectius en situació
d'especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«Nmarcha: Itineraris individualitzats d'orientació»,
orientat a promoure projectes d'inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d'exclusió, amb atenció
especial a les persones i els col·lectius en situació
d'especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
Convocatòria d'Inserció sociolaboral 2021: Projecte
«NMARCHA: itineraris individuals d'orientació»,
orientat a promoure projectes d'inserció sociolaboral
adreçats a joves, persones amb discapacitat o trastorn
mental o persones en risc d'exclusió, amb atenció
especial a les persones i els col·lectius en situació
d'especial vulnerabilitat arran de la crisi a causa del
coronavirus
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41.640 YOUTH COOP

39.750 ZABALTZEN SARTU KOOP.ELK.

23.400 ZAINTZALAN KOOP ELK
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DESCRIPCIÓ
Convocatòria Premis BPI "la Caixa" Solidari 2021:
Projecte «ReAPT – Tech Academy», orientat a
promoure la millora de la qualitat de vida i la igualtat
d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat
a Portugal
Convocatòria Interculturalitat i Acció social 2021:
Projecte «Centre de trobada i participació intercultural
Zubiguneak», orienta 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
2021: Projecte «Zure Ondoan - Al teu costat:
acompanyar en urgències», orientat a promocionar la
vida independent, l'autonomia personal i el benestar de
la gent gran, persones amb discapacitats o amb trastorn
mental o malalties i també l'atenció a les necessitats del
seu entorn familiar
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