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Fonts de financiació. Subvencions i 

ajuts per a les entitats de tercer 

sector 

 

 

 

 

 

 

L’era pre-COVID19 ja era un feble període de decadència quant a les fonts de 

finançament publiques. Durant la pandèmia, el tercer sector va fer front a una 

situació que no era sostenible. Aquesta situació va evidenciar la feble estructura de 

l’administració davant tants col·lapses financers, socials i polítiques d’una dimensió 

nacional.  Evidentment es va constatar que els recursos públics poden anar a la baixa 

i, en cas que no sigui així, les administracions apostarien per finançar projectes 

estretament lligats al context Covid-19. Així mateix, els fons europeus seran 

centralitzats i difícilment arribaran a escala municipal i local. Encara que les grans 

convocatòries de subvencions sembla que es mantindran, resulta imprescindible 

començar a explorar noves vies de captació de fons. 

És moment de la creativitat a l’hora de cercar com es financen alguns projectes i 

iniciatives que les entitats i organitzacions volen tirar endavant. Les plataformes de 

captació de fons i micromecenatge habituals comencen a estar saturades i es fa 

difícil que potencials donants facin donacions a través dels portals webs. L’estratègia 

de captació de fons i de comunicació han d’anar de la mà. 

Però, què hem de saber davant aquesta estructura de les fonts de finançament 

públic, per actuar amb conseqüència i a més a més, poder llençar estratègies que 

combinin altres tipus de finançaments: és en aquest document que tractarem les 

fonts de finançament públiques i privades. No obstant això, i cal dir ho, que des de 

COCEMFE Catalunya, ja vam posar en coneixement el document que figura a la web 

anomenada Captació de fons. Digital Fundraising i el Compromís Social, fàcilment 

descarregable al següent enllaç.  

El sector públic està conformat per les administracions, organismes i empreses 

públiques que són de titularitat estatal. Aquest sector posseeix diferents fonts de 

finançament. Provenen dels recursos ordinaris que s'efectuen a través de la 

recaptació ordinària i tributària pels ingressos corrents. No obstant això, tant a 

escala nacional, autonòmic com a local existeixen fonts de finançament, 

primàries i secundàries que fan possible el finançament. 

https://www.cocemfe-catalunya.org/
https://bfac1956-b71e-4420-9964-8ee2545f545f.filesusr.com/ugd/a6e61e_d429bcfffbe245a19e1c6aeaac3408f2.pdf
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Fonts de finançament públic 

 

 

Enllaços: 

 

Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques 

 

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 

 

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 

Igualtat 

 

Ministeri d'Afers exteriors 

 

 

Altres fonts: 

o Fundació hazloposible (solucionesong.org) 

o Plataformes Micromecenatge 

o La Caixa 

o Mapfre 

o Iberdrola 

o Altres 

 

•Sistema Nacional de Publicacions de
Subvencions

•Direcció General d'Organització Administrativa i
Procediments

Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques

•IRPF

•Tercer Sector

•INJUVE

•Institut de la Dona

•ONCE 

Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat

•Programa anual d'ajudes

•Educació

•Cultura

Ministeri d'Educació, 
Cultura i Esport

•Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació

•AECID
Ministeri d'Afers exteriors

https://www.hacienda.gob.es/ca-ES/Paginas/Home.aspx
https://www.hacienda.gob.es/ca-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.mecd.gob.es/redirigeme/
https://www.mscbs.gob.es/ca/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/ca/home.htm
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
https://www.hacienda.gob.es/ca-ES/Paginas/Home.aspx
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L’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions, i l’article 6 

del Reglament que la desenvolupa, determina el 

concepte de subvenció definint-lo com una 

liberalitat atorgada, sempre per una administració (local, autonòmica, estatal o per 

a l’Unió Europea) en forma de lliure concurrència o concessió directa.  

S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta llei, tota 

disposició dinerària realitzada per qualsevol dels subjectes 

previstos en l’article 3 d’aquesta llei, a favor de persones 

públiques o privades, i que compleixi els requisits següents:  

 

 

a) Que l’entrega es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.  

b) Que l’entrega estigui subjecta al compliment d’un determinat objectiu, 

l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un 

comportament singular, entre d’altres. 

c) Que el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el 

foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social. 

La forma de classificar les subvencions pot estructurar-se d’acord amb les 

consideracions jurídiques, econòmiques, tècniques, 

metodològiques, polítiques, etc. En funció de 

l’atorgant, atès que la definició de subvenció associa 

les mateixes a la liberalitat o atorgament d’un ens 

públic. L’òrgan atorgant sempre sol ser una Direcció 

General de la UE, un Ministeri de l’administració 

central, una conselleria o direcció general de la 

Generalitat de Catalunya i una àrea en el cas de 

Corporacions locals. Òbviament tal com estipula 

l’article 2 de la Llei de Subvencions i l’article 6 del 

Reglament els organismes autònoms, fundacions, patronats, consorcis, 

mancomunitats i altres formes de gestió, cal que, en l’atorgament de subvencions, 

es guiïn, també, per la Llei de subvencions, el reglament de la llei i les bases 

reguladores i convocatòria que els mateixos aprovin.  

També existeixen subvencions on el/la beneficiari/ària – ja des del moment de la 

sol·licitud - no pot ni sol·licitar i menys executar sol la subvenció. Són aquelles, moltes 

en el cas d’Europa, que s’exigeix la implicació de partners, socis o altres operadors 

locals. Aquí el que cerca l’atorgant és que la subvenció serveixi per a implicar, per a 

canviar cultures de treball i que, en resum, es vinculi el sector públic, el privat i el 

social a l’econòmic per aconseguir crear runa dinàmica de treball al voltant d’un 

projecte que canviï, en el futur, formes i sistemes de treball perquè s’haurà assolit, 
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mercès a la subvenció, tenir una causa comuna 

entre administració, agents socials, econòmics, 

universitat i sector no lucratiu.  

Per últim, destacar que la pròpia temporalitat de les subvencions és també un criteri 

de classificació essent les més habituals les circumscrites a l’any natural 

d’atorgament i execució però existeixen casos 

que superen aquesta lògica. 

Què és la Base de dades Nacional de 

Subvencions (BDNS)? 

 

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 

de Subvencions estableix que la Base de 

dades Nacional de Subvencions (BDNS) operarà com a sistema nacional de publicitat 

de subvencions, estant les diferents Administracions Públiques concedents 

obligades des de l'1 de gener de 2016 a subministrar informació a 

aquesta BDNS sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes. 

 

La Base de dades Nacional de Subvencions és el sistema nacional de publicitat de 

les subvencions per a garantir el dret dels ciutadans a conèixer totes les subvencions 

convocades a cada moment i per a contribuir als principis de publicitat i 

transparència. La Base de dades Nacional de Subvencions està regulada pel Reial 

decret 130/2019, de 8 de març, i té per finalitats promoure la transparència, servir 

com a instrument per a la planificació de les polítiques públiques, millorar la gestió i 

col·laborar en la lluita contra el frau de subvencions i ajudes públiques. 

 

Per contra, no seran publicades les subvencions concedides quan la publicació de 

les dades del beneficiari per raó de l'objecte de la subvenció pugui ser contrària al 

respecte i salvaguarda de l'honor, a la intimitat personal o familiar de les persones 

físiques en virtut del que s'estableix en la Llei orgànica 

1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la 

intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge, i hagi estat 

previst en la seva normativa reguladora. 

Què és el cercador de subvencions concedides? 

La BDNS ofereix la possibilitat de buscar i descarregar la 

informació individual de cadascuna de les subvencions i 

ajudes concedides en els últims exercicis d'acord amb el que es preveu en l'article 

7.8 del Reial decret 130/2019, segons el qual, la informació sobre concessions 

romandrà publicada durant els quatre anys naturals següents a l'any en què es va 

concedir la subvenció en el cas de persones jurídiques, i en el cas de persones 

físiques la publicitat es redueix a l'any de concessió i a l'any següent. Pot filtrar les 

dades per organisme, centro directiu i tipus de subvenció, o buscar pel CIF o nom 

d'una entitat o persona. 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-4671
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-4671
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Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques 

o Sistema Nacional de Publicacions de 

Subvencions 

 

En el següent enllaç es mostren totes les convocatòries d'aquesta administració 

pública i a més, per a estar informats a cada moment, existeix el servei de 

subscripció. El servei de subscripcions d'alertes permet crear una consulta tipus 

associada a un compte de correu electrònic, modificar la consulta d'alerta, o suprimir-

la. En subscriure's, o modificar els seus criteris de subscripció, el sistema li enviarà 

un missatge confirmant els criteris d'alerta per vostè definits. 

o Direcció General d'Organització Administrativa i Procediments 

En aquest Portal es mostra la informació actualitzada sobre: beques, ajudes 

econòmiques, subvencions i premis, convocats per l'Administració General de l'Estat 

i les Comunitats Autònomes.  

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/index
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias
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Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 

Igualtat 

 

 

IRPF  
 

 

 

 

 

L'objecte és regular el procediment de 

concessió de subvencions a entitats 

destinades a la realització de programes 

d'interès general per atendre fins d'interès 

social, amb càrrec a l'assignació tributària del 

0,7% de l'IRPF de les comunitats autònomes. 

 

Dirigit a:  

 

A les entitats sense ànim de lucre del tercer 

sector d'acció social a Catalunya, la Creu Roja 

Espanyola a Catalunya, així com la resta 

d'entitats del tercer sector d'acció social que 

defineix l'article 2 de la Llei 43/2015, de 9 

d'octubre, del tercer sector d'acció social, i les 

entitats o organitzacions no governamentals 

que reuneixin els requisits que establerts. 

 

No s'entenen inclosos dintre de la tipologia de 

les entitats del tercer sector d'acció social els 

organismes o entitats de dret públic adscrits 

o vinculats a una administració pública, les 

universitats, els partits polítics i 

les fundacions que en depenguin, els col·legis 

professionals, les cambres oficials de comerç, 

indústria i navegació, les societats civils, les 

organitzacions empresarials i els sindicats i 

altres entitats amb finalitats similars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document resum  

 

Documents per adjuntar, sempre depenent 

del cas: 

 

 Annex A Memòria explicativa de 

l’entitat 

 Annex B Memòria explicativa de 

l'activitat de projectes i adquisició 

d'equipament 

 Annex C Memòria explicativa de 

l'activitat d'inversió d'obres 

 Annex D Memòria explicativa de 

l'activitat de gestió i coordinació 

d'entitats de segon o tercer nivell 

 

Consultar els requsitis  

Consulta la finalitat de l’IRPF 

 

Activitats de projectes i adquisició 

d'equipament 

 Línia A - Foment de la igualtat entre 

dones i homes, garanties de drets i 

no-discriminació 

 Línia B - Protecció social 

 Línia C - Infància i adolescència 

 Línia D – Famílies 

 Línia E – Voluntariat 

 Línia F - Persones migrants, 

refugiades i sol·licitants de protecció 

internacional 

 Línia G – Joventut 

 Línia H - Poble gitano 

 Línia I - Gestió i coordinació d'entitats 

de segon o tercer nivell 

 

Activitats d'inversions d'obres 

 

 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TSF/Documents/DGPS/Subvencions_en_l_ambit_social_amb_carrec_a_l_assignacio_de_l_IRPF/IRPF-2019-PREGUNTES-MES-FREQUeENTS-v2.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TSF/Documents/DGPS/Subvencions_en_l_ambit_social_amb_carrec_a_l_assignacio_de_l_IRPF/sollicitud-2020/Annex_B_Activitat_de_projecte_v1.doc
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TSF/Documents/DGPS/Subvencions_en_l_ambit_social_amb_carrec_a_l_assignacio_de_l_IRPF/sollicitud-2020/Annex_B_Activitat_de_projecte_v1.doc
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TSF/Documents/DGPS/Subvencions_en_l_ambit_social_amb_carrec_a_l_assignacio_de_l_IRPF/sollicitud-2020/Annex_B_Activitat_de_projecte_v1.doc
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TSF/Documents/DGPS/Subvencions_en_l_ambit_social_amb_carrec_a_l_assignacio_de_l_IRPF/sollicitud-2020/Annex_C_Activitat_inversio_obres_v1.doc
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TSF/Documents/DGPS/Subvencions_en_l_ambit_social_amb_carrec_a_l_assignacio_de_l_IRPF/sollicitud-2020/Annex_C_Activitat_inversio_obres_v1.doc
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TSF/Documents/DGPS/Subvencions_en_l_ambit_social_amb_carrec_a_l_assignacio_de_l_IRPF/sollicitud-2020/Annex_D_Gestio_coordinacio_v1.doc
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TSF/Documents/DGPS/Subvencions_en_l_ambit_social_amb_carrec_a_l_assignacio_de_l_IRPF/sollicitud-2020/Annex_D_Gestio_coordinacio_v1.doc
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TSF/Documents/DGPS/Subvencions_en_l_ambit_social_amb_carrec_a_l_assignacio_de_l_IRPF/sollicitud-2020/Annex_D_Gestio_coordinacio_v1.doc
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_IRPF?category=7610da42-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_IRPF?category=7610da42-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
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Tercer Sector 

 

Objecte:  

 

Subvencions per al manteniment, 

funcionament i equipament de les entitats i 

organitzacions del 

Tercer Sector d'Acció Social d'àmbit estatal, 

que actuïn dins del territori nacional, a fi de 

facilitar-los la disponibilitat dels mitjans 

precisos per al compliment dels seus fins. 

 

Entitats beneficiàries:  

 

Entitats o organitzacions no governamentals 

del Tercer Sector d'Acció Social, legalment 

constituïdes com a entitats o organitzacions 

d'àmbit estatal i degudament inscrites en el 

corresponent Registre Administratiu d'àmbit 

estatal. Les entitats hauran de desenvolupar 

la seva activitat en el marc de les 

competències atribuïdes a la Direcció General 

de Serveis 

per a la Família i la Infància i a la Direcció 

General de Polítiques de Suport a la 

Discapacitat i dins de les seves 

respectives especialitzacions: Entitats 

Generalistes, Infància, Família, Voluntariat, 

Poble Gitano, Inclusió Social, Víctimes del 

Terrorisme i Persones amb Discapacitat.  

 

Despeses subvencionables: 

 

Despeses que estiguin directament 

relacionats amb el manteniment, 

funcionament i equipament de les estructures 

centrals de les entitats beneficiàries, sempre 

que es tracti de despeses que de manera 

indubtable responguin a aquests fins i resultin 

estrictament necessaris. 

 

Més informació  

 

 

 

 

 

INJUVE 

 

Objecte: 

 

L'Institut de la Joventut d'Espanya concedeix 

subvencions per al manteniment i 

funcionament d'associacions juvenils, 

organitzacions juvenils i entitats prestadores 

de serveis a la joventut d'àmbit estatal. 

 

  

Entitats beneficiàries: 

 

Podran sol·licitar aquestes subvencions les 

entitats o organitzacions de caràcter no 

governamental que estiguin legalment 

constituïdes i en el seu cas, degudament 

inscrites en el corresponent Registre Públic 

d'àmbit estatal com: 

 

Associacions juvenils, Federacions o 

Confederacions d'Associacions Juvenils 

Seccions Juvenils d'entitats socials o 

organitzacions no governamentals, 

integrades pels membres joves de l'entitat, 

que tinguin reconeguts en els seus Estatuts 

autonomia funcional, organització i govern 

propi per als assumptes específicament 

juvenils. 

Entitats prestadores de serveis a la joventut, 

dedicades amb caràcter exclusiu a la 

realització d'activitats en favor de la joventut 

segons previsió expressa en els seus 

Estatuts. 

I que compleixin els altres requisits que 

s'estableixen en la convocatòria. 

 

Més informació  

 

 

Web INJUVE 

 

 

Programes INJUVE  

http://tramites.administracion.gob.es/ca/comunitat/tramites/recurs/subvenciones-a-entidades-del-tercer-sector-u/14f521e4-21e9-47b1-b74f-5404feb15cf2
http://www.injuve.es/participacion-y-voluntariado/noticia/convocatoria-subvenciones-injuve-2020
http://www.injuve.es/etiqueta/subvenciones
http://www.injuve.es/etiqueta/subvenciones
http://www.injuve.es/programas-injuve
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Institut de la Dona  

 

Objecte 

 

Suport al moviment associatiu i fundacional 

d'àmbit estatal, en l'àrea de la seva 

competència. 

 

Despeses subvencionables  

 

Despeses directament associades al 

manteniment, funcionament, i equipament 

instrumental de les instal·lacions i seus 

socials de les entitats beneficiàries.  

 

Despeses dels serveis derivats del local en 

què se situï la seu social de l'entitat, les obres 

precises de conservació i manteniment per a 

la seva adequada utilització, així com petites 

reparacions.  

 

Subministraments, material fungible d'oficina 

i ofimàtica.  

 

Despeses derivades del personal que treballi 

en les seus, de les reunions dels òrgans de 

govern, de la celebració i assistència a 

reunions nacionals i internacionals 

relacionades amb les activitats de l'entitat, de 

la difusió, inclosa l'edició de publicacions 

periòdiques i fullets divulgatius de l'entitat i, 

de la  informació, orientació i assessorament 

dirigit a les seves associades i a les persones 

objecte de la seva atenció, contrets per 

l'entitat durant el període d'execució.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entitats beneficiàries 

 

Entitats i Org. no governamentals, legalment 

constituïdes i que manquin de fins de lucre. 

En el cas que es tracti d'entitats o org. no 

governamentals que no siguin 

específicament de dones, ha de costar entre 

els fins estatutaris de l'entitat, el foment de 

la igualtat d'oportunitats entre dones i 

homes. 

 

 

Convocatòries 

 

 

Convocatòria important per a les entitats 

que vetllen pels drets de les dones amb 

discapacitat: 

 

Convocatòria de subvencions destinades a 

fer costat al moviment associatiu i 

fundacional d'àmbit estatal, durant l'any 

2020. 

 

 

Centres d'atenció a les dones a Catalunya  

Institut Català de les Dones 

 

Departament de Benestar Social i Família:  

 

http://presidencia.gencat.cat  

 

http://dones.gencat.cat 

 
 

https://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias.do
https://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias/2020/ConvSubvApoyMovAsoAmbitoEstatal2020.htm
https://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias/2020/ConvSubvApoyMovAsoAmbitoEstatal2020.htm
https://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias/2020/ConvSubvApoyMovAsoAmbitoEstatal2020.htm
https://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias/2020/ConvSubvApoyMovAsoAmbitoEstatal2020.htm
http://presidencia.gencat.cat/
http://dones.gencat.cat/
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COSPE: Subvencions per a projectes i 

activitats a entitats de l'àmbit de polítiques 

socials  

 

Objecte 

 

Subvencions per realitzar activitats o 

projectes i programes de manteniment de 

serveis i establiments de serveis socials, 

definits a la Cartera de serveis socials de 

Catalunya 

 

Entitats beneficiàries 

 

Entitats constituïdes legalment que no tinguin 

ànim de lucre i amb establiment operatiu a 

Catalunya 

 

La documentació a presentar amb el 

formulari de sol·licitud segons el cas: 

 

 Annex 2 Subvencions a entitats per a 

activitats i projectes 

 

 Annex 3 Subvencions a entitats per a 

serveis (Línies H i I) 

 

 Annex 4 Subvencions a entitats per a 

serveis (Línia J) 

 

Consulta els requisits 

 

 

Subvencions a entitats per a activitats i 

projectes 

 

B) Programes d'atenció social i educativa 

adreçats a infants i a adolescents en situació 

de risc social 

 

D) Programes d'acollida i integració social de 

persones immigrades, sol·licitants de 

protecció internacional, i 

catalanes retornades. Programes per a la 

igualtat i la no-discriminació per raó d'origen. 

Programes de foment 

de l'interculturalisme. 

F) Programes de caràcter comunitari, de 

promoció del voluntariat i enfortiment de 

l'associacionisme, i reconeixement del poble 

gitano 

 

L) Programes per a actuacions 

d'accessibilitat i millora de la igualtat 

d'oportunitats per a persones amb 

discapacitat 

 

M) Programes per al foment de la igualtat 

d'oportunitats de dones i homes en el treball 

i de lluita contra la 

violència masclista en l'àmbit laboral 

 

Subvencions a entitats per a activitats i 

projectes 

 

Q) Programes de suport a l'educació en el 

lleure 

 

T) Programes de prevenció, suport i lluita 

contra el maltractament a les persones 

grans i de promoció de les 

persones grans actives 

 

Subvencions a entitats per a serveis socials 

 

H) Programes de suport a les famílies 

 

I) Programes d'intervenció socioeducativa 

adreçats a infants i a adolescents en 

situació de risc 

 

Programes de manteniment de serveis i 

establiments de serveis socials 

J) Programes de manteniment de serveis i 

establiments de serveis socials definits en 

l'actual Cartera de serveis 

socials relatius a serveis especialitzats 

d'atenció a les persones grans amb 

dependència o risc social, a 

persones amb discapacitat, amb 

problemàtica social i risc d'exclusió social 

entre d’altres.  

 

https://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TSF/Documents/SG/20084_COSPE/Sollicitud-2020/Annex_2_activitats_projectes.doc
https://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TSF/Documents/SG/20084_COSPE/Sollicitud-2020/Annex_2_activitats_projectes.doc
https://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TSF/Documents/SG/20084_COSPE/Sollicitud-2020/Annex-3_Serveis_H_I.doc
https://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TSF/Documents/SG/20084_COSPE/Sollicitud-2020/Annex-3_Serveis_H_I.doc
https://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TSF/Documents/SG/20084_COSPE/Sollicitud-2020/Annex_4_Serveis_J.doc
https://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TSF/Documents/SG/20084_COSPE/Sollicitud-2020/Annex_4_Serveis_J.doc
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-projectes-i-activitats-a-entitats-de-lambit-de-politiques-socials-convocatoria-ordinaria?moda=1
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Fundación ONCE. Pla de Prioritats  

 

Objecte 

 

És el conjunt d'actuacions que les  entitats 

defineixen com a prioritàries per a sol·licitar el 

seu finançament amb càrrec a la partida 

pressupostària assignada a aquest fi a 

Fundación ONCE, quedant això regulat en el 

"Procediment Marc Regulador de les 

Subvencions i ajudes atorgades a beneficiaris 

de FUNDACIÓN ONCE ". 

 

 Aquest pla estableix que cadascuna de les 

entitats que volen presentar la seva 

candidatura a la convocatòria, compte amb 

UN PLA DE PRIORITATS dotat de contingut 

econòmic dins de la CONVOCATÒRIA 

GENERAL DE PROJECTES I SOL·LICITUDS, en 

el qual s'inclouran tots els projectes que les 

Confederacions i entitats estatals determinin 

com a prioritaris. 

 

Important: 

 

Es tracta d'una convocatòria interna de 

COCEMFE, de caràcter anual, que té per 

objectiu que cada entitat membre de 

COCEMFE pugui presentar la sol·licitud de 

finançament dels seus projectes prioritaris 

per promoure que siguin finançats a través, 

dels pressupostos de COCEMFE dins del seu 

Pla de Prioritats a través de la Fundació ONCE. 

 

Les prioritats són: 

  

- Ocupació 

- Formació per a l'ocupació per a 

persones amb discapacitat  

- Accessibilitat Universal 

 

 

 

 

 

 

 

Per assolir els seus fins,  

 

la Fundació ONCE, històricament, dota a  

COCEMFE del seu PLA DE PRIORITATS per a 

projectes que s'emmarquen dins de les 

següents tipologies de projectes 

subvencionables: 

 

1. Creació de llocs de treball 

2. Jornades i congressos 

3. Formació 

4. Vehicles per a transport col·lectiu 

5. Estudis, publicacions i sensibilització 

6. Programes d'atenció per a 

l'autonomia personal 

7. Inversió en centres de serveis - 

Creació de places ocupacionals 

8. Programa supressió barreres 

arquitectòniques i urbanístiques 

9. Programa supressió de barreres 

psicosocials 

 

Per a més informació: 

 

COCEMFE 

 

Fundación ONCE 

 

COCEMFE Catalunya 

 

COCEMFE Barcelona 

 

 

 

https://www.cocemfe.es/
https://www.fundaciononce.es/
https://www.cocemfe-catalunya.org/
http://cocemfe-barcelona.es/
http://cocemfe-barcelona.es/
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Altres Fonts de Finançament:  

 

 

 

 

Fundació La Caixa 

Àrea d'Acció Social de Fundació MAPFRE 

Fundació Iberdrola 

 

 Programes de finançament de la UE 

La UE té una sèrie de programes de 

finançament als quals vostè pot concórrer en 

funció de la naturalesa de la seva activitat o 

projecte. Són de dos tipus: finançament directe 

i finançament indirecte. 

 

•Promoció de l'autonomia i atenció a l'envelliment, la
discapacitat i la dependència

•Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social

•Habitatges temporals d'inclusió social

•Acció social en l'àmbit rural

• Inserció soci laboral

• Interculturalitat i acció social

Fundación 

La Caixa

Convocatòries 

•Educació

•Salut

•Nutrició

•Accès al mercat laboral

Àrea d'Acció Social de 
Fundació MAPFRE

Convocatòries

•Pobresa Infantil 

•Educació inclusiva

• Inclusió social

•Salut i Benestar

•Suport a les dones

Programa Social 
de la Fundació 

Iberdrola

Convocatòries

https://fundacionlacaixa.org/es/convocatorias-sociales-la-caixa-territorio-tipo
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/accion-social/programa-social
https://fundacionlacaixa.org/es/convocatorias-sociales-la-caixa-territorio-tipo
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L'assignació de capital de finançament directe 

és gestionada per les institucions europees. Hi 

ha disponibles dos tipus de finançament: 

subvencions i contractes. Per a sol·licitar 

subvencions i contractes gestionats per la Comissió Europea, visiti el portal de 

finançament i licitacions. 

Qui pot optar? 

Pot sol·licitar una subvenció si gestiona empreses o organitzacions afins 

(associacions empresarials, proveïdors de serveis de suport a les empreses, 

consultora, etc.) que desenvolupin projectes favorables als interessos de la UE o 

contribueixin a aplicar una política o programa europeus. 

Contractes 

Els contractes són publicats per les institucions europees per a adquirir béns, 

contractar serveis o realitzar obres necessàries per al desenvolupament de les seves 

activitats: estudis, formació, organització de conferències, equips informàtics, etc. 

Finançament indirecte 

El finançament indirecte és gestionada per les 

administracions nacionals i regionals i suposa 

prop del 80% del pressupost de la UE, 

principalment a través de cinc grans fons 

englobats en els Fons Estructurals i d'Inversió 

Europeus. 

 

 

Són els següents: 

Fons Social Europeu: inclusió social i 

bona governança  és el principal 

instrument de la UE per a: 

- Promoure uns nivells elevats d’ocupació i de qualitat de l’ocupació; 

- Facilitar l’accés al mercat laboral, el foment de la mobilitat geogràfica i 

professional dels treballadors, la seva adaptació al canvi industrial i als 

canvis dels sistemes de producció; 

- Propiciar un nivell elevat d’educació i formació per a tothom i facilitar la 

transició de l’educació al treball entre els joves; 

- Lluitar contra la pobresa i; 

- Fomentar la inclusió social i la igualtat de gènere, la no discriminació i la 

igualtat d’oportunitats, contribuint d’aquesta manera a donar resposta a les 

prioritats de la Unió en matèria de millora de la cohesió econòmica, social i 

territorial. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/social-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/social-fund/
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Més 

informació  

 

Drets, Igualtat i Ciutadania (REC) 

 

 

El Programa Drets, Igualtat i Ciutadania té per objectiu el desenvolupament d’un 

espai on la igualtat i els drets de les persones es protegeixin, es promoguin i 

s'apliquin de manera efectiva.  

Àrees temàtiques 

Igualtat, lluita contra la discriminació, ciutadania, violència de gènere, igualtat de 

gènere, protecció d’infants, joves i dones, infants desapareguts, protecció de la 

privacitat, drets dels consumidors, integració de col·lectius desafavorits, 

discapacitats, lluita contra el racisme i la xenofòbia 

Què finança? 

- Promou la no discriminació; 

- Combat el racisme, la xenofòbia i l'homofòbia; 

- Promou els drets de les persones amb discapacitat; 

- Promou la igualtat entre dones i homes i la integració del gènere; 

- Prevé la violència contra els nens, els joves, les dones i altres grups de risc; 

- Promou els drets de l'infant; 

- Promou els drets derivats de la ciutadania de la Unió; 

- Promou els drets del consumidor. 

 

 

Ajuda a les persones més 

desafavorides (FEAD) 

Què és? 

El Programa d’Ajuda a les persones més desafavorides té per objectiu facilitar els 

estats membres assistència material per a les persones més necessitades. Lluita 

contra la pobresa, exclusió social, integració social, ajuda als més desafavorits, ONG 

Què finança? 

- La distribució d’aliments o assistència material bàsica. 

- Activitats per a la inserció sociolaboral. 

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/quins_fons/fse/
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/quins_fons/fse/
https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=es
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- Activitats d’aprenentatge mutu, 

establiment de xarxes i difusió de bones 

pràctiques en l’àmbit de l’ajuda no 

financera a les persones més 

necessitades. 

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) és l'organisme autònom, adscrit 

al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, encarregat de 

certificar als organismes de distribució i repartiment d'aliments i de convocar les 

licitacions i adjudicar els recursos entre les empreses alimentàries licitadores.  

El FEAD cofinança totes les actuacions en un 85%.  

 

En definitiva i per últim,  

Us adjuntem el document FAQ BDNS i SNPSAP de Respostes a Preguntes Freqüents 

Aquest és el document de Respostes a Preguntes Freqüents sobre la BDNS i sobre 

el SNPSAP, elaborat per l'Equip d'Administració i Custòdia de la BDNS, que dóna 

resposta a un conjunt de preguntes que han formulat els usuaris amb relativa 

freqüència. Amb ell es pretén difondre el coneixement necessari per a operar millor 

amb la base de dades a través de les seves diferents interfícies, i aclarir conceptes 

relacionats amb les subvencions i ajudes, i el seu tractament en la 

BDNS. 

Els seus destinataris naturals són els usuaris, tant de negoci com tècnic-informàtics, 

dels diferents òrgans de les administracions públiques que interactuen amb 

la BDNS. És un document d'ajuda, que ha de servir per a “entendre” la BDNS i la 

manera correcta d'operar. No és, en cap cas, un document doctrinal que contingui 

interpretacions jurídiques sobre les subvencions i ajudes públiques. En 

determinades respostes, que poden tenir un component jurídic variable, es dóna una 

resposta general i abstracta, basant-se en l'experiència de l'Equip d'Administració i 

Custòdia i en la freqüència de les situacions observades en la BDNS. Però la resposta 

no pot usar-se en cap cas com a fons sobre la qual construir resolucions o dictar 

actes. Aquest document s'actualitzarà periòdicament, incorporant les noves 

preguntes i respostes que siguin d'interès col·lectiu.  

En aquesta edició d'ABRIL de 2020, s'ha efectuat l'actualització dels continguts 

afectats per la publicació del Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula 

la Base de dades Nacional de Subvencions (RD 130/2019 BDNS). També s'han 

incorporat noves preguntes i actualitzades unes altres per a aclarir qüestions a 

instàncies dels usuaris o derivades de la normativa en matèria de protecció de dades 

de les persones físiques. Finalment, també s'ha actualitzat les respostes afectades 

per la nova funcionalitat convocatòria.  

 

https://www.fega.es/es
https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/CatalogoSistemasInformacion/TESEOnet/Documents/RPF%20BDNS%20FAQ%20-%20Abril%202020.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4671.pdf

