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1. Introducció

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Barcelona per al 2023 s’ha elaborat 
d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que el desenvolupa.

D’acord amb l’article 10 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, el Pla estratègic de 
subvencions	de	la	corporació	es	configura	com	un	instrument	de	planificació	de	les	polí-
tiques	públiques	amb	la	finalitat	d’ordenar	i	racionalitzar	les	subvencions	que	tinguin	per	
objecte	el	foment	d’una	activitat	d’utilitat	pública	o	d’interès	social	o	de	promoció	d’una	
finalitat	pública.	

L’aprovació d’aquest Pla respon a la vegada als principis generals de la Llei general de 
subvencions, que estableix, en el seu article 8.1, que els òrgans de les administracions 
públiques	han	de	concretar	en	un	Pla	estratègic	de	subvencions,	els	objectius	i	efectes	
que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els 
costos	previsibles	i	les	fonts	de	finançament,	amb	supeditació,	en	tot	cas,	al	compliment	
dels objectius d’estabilitat pressupostària. Amb aquest Pla es vol donar compliment als 
principis	de	publicitat	i	transparència	així	com	aconseguir	una	gestió	més	eficaç	i	eficient	
de les subvencions, tal com recull la mateixa llei.

La gestió del Pla estratègic de subvencions dels darrers anys i la contínua actualització 
d’aquest, ha portat enguany a regular-lo en el moment de l’elaboració de les normes 
del	pressupost	per	a	l’avantprojecte	del	2023.	Així,	amb	la	finalitat	de	normalitzar	la	in-
formació	i	fer-la	més	explícita	pel	conjunt	dels	centres	gestors	de	la	corporació,	es	van	
definir	els	diferents	tipus	de	subvencions	i	transferències	i	la	seva	vinculació	amb	el	Pla	
estratègic de subvencions.

Del contingut dels plans estratègics regulats d’acord amb l’article 12.2 del Reial decret 
887/2006, destacar que aquest determina que es pot reduir a l’elaboració d’una memò-
ria	explicativa	dels	objectius,	les	despeses	de	realització	i	les	fonts	de	finançament	en	
el cas de subvencions que es concedeixin de manera directa, d’acord el que estableix 
l’article 22.2 de la Llei general de subvencions. 

Així mateix, cal destacar l’article 12.3 del mateix Reial decret on assenyala que aquest 
pla té caràcter programàtic i que el seu contingut no genera drets ni obligacions, ja que 
la	seva	efectivitat	quedarà	condicionada	a	la	posada	en	marxa	de	les	diferents	línies	de	
subvenció atenent entre d’altres a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.
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2. Objectiu

Tal com s’ha esmentat, l’objectiu del Pla estratègic de subvencions és disposar d’una 
relació ordenada de les subvencions previstes per la corporació que tinguin com a pro-
pòsit	el	 foment	d’una	activitat	d’utilitat	pública	o	d’interès	social	o	de	promoció	d’una	
finalitat	pública.

Per	tant,	es	configura	com	a	un	instrument	que	afavoreix	l’augment	en	eficiència	i	eficà-
cia	en	la	planificació,	gestió	i	control	de	les	polítiques	públiques	orientades	a	l’activitat	
subvencional de la Diputació de Barcelona, a més de permetre a la ciutadania l’accés a 
la	informació	mencionada.	

3. Marc jurídic

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions
- Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Naci-
onal de Subvencions i la publicitat de les subvencions i resta d’ajudes públiques
- Ordenança general de subvencions de 2017 de la Diputació de Barcelona
- Base	número	36	(Capítol	2	Transferències	i	subvencions	-	Títol	III	Gestió	de	les
despeses) de les bases d’execució pressupostària del pressupost de 2023 de la Diputa-
ció de Barcelona

4. Àmbit d’aplicació

Aquest Pla estratègic de subvencions és d’aplicació a les subvencions concedides per 
la	Diputació	de	Barcelona,	tal	com	defineix	l’ordenança	general	de	subvencions	de	2017	
d’aquesta corporació i la normativa esmentada anteriorment.

En aquest sentit, s’entén per subvenció (d’acord amb l’article 2 tant de la Llei general 
de subvencions com de l’ordenança de la mateixa Diputació), qualsevol disposició di-
nerària	efectuada	a	favor	de	persones	públiques	o	privades	que	compleixi	els	requisits	
següents:

a) Que	el	lliurament	es	faci	sense	contraprestació	directa	dels	beneficiaris.
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu,

l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament sin-
gular,	efectuats	o	per	efectuar,	o	 la	concurrència	d’una	situació,	 i	el	beneficiari	ha	de	
complir	les	obligacions	materials	i	formals	que	se’n	derivin.
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	 c)	Que	el	projecte,	l’acció,	la	conducta	o	la	situació	finançada	tingui	per	objecte	
el	foment	d’una	activitat	d’utilitat	pública	o	d’interès	social	o	la	promoció	d’una	finalitat	
pública.

També tenen la consideració de subvenció els lliuraments de béns, drets o serveis que, 
havent	estat	adquirits	amb	la	finalitat	exclusiva	de	ser	lliurats	a	tercers,	siguin	avaluables	
econòmicament i compleixin els requisits previstos en els apartats a), b) i c) del punt an-
terior. Els premis atorgats a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrèn-
cia	entre	els	sol·licitants	també	tenen	a	tots	els	efectes	la	consideració	de	subvencions.	

D’acord amb la Llei general de subvencions en el seu article 2 i l’Ordenança esmentada 
en el seu article 4, no formen part del seu àmbit d’aplicació les aportacions dineràries 
entre	diferents	administracions	públiques,	així	com	entre	l’administració	i	els	organismes	
i	altres	ens	públics	que	en	depenen,	destinades	a	finançar	globalment	l’activitat	de	cada	
ens. Tampoc s’han de tenir en consideració, les aportacions dineràries que en concepte 
de quotes, tant ordinàries com extraordinàries, realitzen les entitats que integren l’Ad-
ministració	 local	a	 favor	de	 les	associacions	a	què	es	refereix	 la	disposició	addicional	
cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

D’altra banda, en aplicació del que estableix la disposició addicional vuitena de la Llei 
general de subvencions i de l’article 4.2 de l’Ordenança, s’entén que totes les subven-
cions	que	formen	part	de	programes	de	cooperació	econòmica,	regulades	en	funció	de	
l’acord  general adoptat pel Ple de la corporació el 30 de setembre 2021 en relació amb 
la	naturalesa,	abast	i	règim	jurídic	de	l’acció	de	cooperació	local,	tampoc	formen	part	de	
l’àmbit d’aplicació d’aquestes.

Tampoc	els	hi	és	d’aplicació	als	convenis	de	col·laboració	que	la	Diputació	aprovi	i	forma-
litzi	amb	qualsevol	entitat,	pública	o	privada,	com	a	fórmula	de	gestió	de	qualsevol	de	les	
competències de la corporació, llevat que el seu objecte estigui inclòs en els contractes 
regulats a la Llei de contractes del sector públic.

En	aquest	sentit,	es	deixen	clares	aquelles	subvencions	que	no	formen	part	de	l’àmbit	
d’aplicació	de	la	llei	 i	 l’ordenança	referides	anteriorment	i	que	queden,	per	tant,	exclo-
ses del present Pla estratègic de subvencions. No obstant això, donada la importància 
pressupostària	que	tenen	aquest	tipus	de	subvencions,	tot	i	que	no	formen	part	d’aquest	
Pla,	es	fan	constar	a	l’Annex	II	del	present	document.	Així	en	aquest	annex	es	recull	la	
relació de subvencions que, per una banda, constitueixen aportacions al sector públic 
de	Diputació	de	Barcelona	i	a	ens	participats	que	formen	part	del	sector	públic	d’altres	
administracions	i,	d’altra	banda,	totes	aquelles	que	formen	part	de	programes	de	coope-
ració	econòmica	regulades	en	funció	de	la	normativa	específica	esmentada.	Sota	aquest	
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últim marc es trobaria tot el suport canalitzat via el Pla de concertació de la Xarxa de 
Governs	Locals,	així	com	el	Programa	de	crèdit	local.	Finalment,	també	es	relacionen	
tots els convenis de col·laboració vigents d’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 
règim jurídic del sector públic.

5. Modalitats de concessió

Tal com s’exposa a l’article 16 de l’ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Barcelona, es preveu que els ajuts públics d’aquest Pla estratègic de subvencions 
s’atorguin mitjançant alguna de les modalitats següents:

 • Procediment de concurrència competitiva 
 • Procediment de concessió directa: Amb caràcter excepcional, les subvencions 
poden atorgar-se directament no sent preceptives ni la concurrència competitiva ni la 
publicitat prèvia en els casos següents:

 a) Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general inicial 
de	la	Diputació	de	Barcelona	o	en	modificacions	de	crèdits	aprovades	pel	Ple.
Es considera que una subvenció està consignada nominativament en el Pressupost ge-
neral	quan	el	nom	del	beneficiari	figura	en	una	aplicació	inclosa	en	el	pressupost	inicial	
o	en	modificacions	posteriors	aprovades	pel	Ple.	El	crèdit	disponible	d’aquesta	aplicació	
pressupostària és l’import màxim de la subvenció a concedir.
 b) Subvencions, l’atorgament o la quantia de les quals està imposada a l’admi-
nistració per una norma de rang legal.
 c) Altres subvencions per a les quals s’acrediten raons d’interès públic, social, 
econòmic	o	humanitari,	o	altres	de	degudament	justificades,	que	en	dificultin	la	convo-
catòria pública mitjançant concurrència competitiva.
 d) Les que siguin conseqüència d’un instrument aprovat amb caràcter general o 
d’un acte, contracte o concert que hagi complert les exigències de publicitat i concurrèn-
cia.

6. Àmbit temporal 

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Barcelona té, com a àmbit temporal, 
l’exercici 2023. 

Aquest	Pla	serà	vigent	des	de	la	seva	aprovació	pel	Ple	de	la	Corporació	fins	al	31	de	
desembre de 2023.
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7. Procés d’elaboració, aprovació i actualització

7.1. Procés d’elaboració 

L’elaboració d’aquest Pla estratègic de subvencions per l’exercici 2023 s’ha portat a 
terme d’acord amb els objectius estratègics del Pla de mandat de la corporació per als 
exercicis 2020-2023. 

La Diputació de Barcelona ha concretat el seu compromís institucional convertint els ob-
jectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i 
les	seves	fites	associades,	en	els	seus	propis	objectius	estratègics.	Aquests	s’implemen-
ten en tres àmbits d’actuació: 
 - La implementació dels ODS a la mateixa Diputació de Barcelona. 
 - El suport als governs locals de la demarcació de Barcelona per a la implemen-
tació dels ODS al seu territori.
 - La contribució a l’estratègia global per al desenvolupament sostenible.

El PAM s’estructura en 16 objectius estratègics que esdevenen una versió local dels  
ODS,	22	projectes	transformadors	enfocats	a	caminar	cap	a	un	desenvolupament	soste-
nible i 9 eixos bàsics de les polítiques públiques de les àrees corporatives de la Diputació 
de Barcelona. Aquestes són les línies mestres que orienten el treball de les àrees en el 
procés de desenvolupament del Pla així com de la resta d’estratègies i polítiques corpo-
ratives que impulsin.

Per	tant,	al	present	Pla	s’agrupen	per	objectius	estratègics	(ODS)	els	diferents	progra-
mes pressupostaris implicats en l’activitat subvencional. Cal tenir en compte que un 
mateix ajut podria estar alineat amb més d’un objectiu estratègic i en aquests casos s’ha 
prioritzat	aquell	que	té	un	major	pes	específic	a	efectes	de	valoració	pressupostària.
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Atès l’anterior, la taula següent mostra la distribució dels 54,81 milions d’euros del Pla 
estratègic de subvencions per ODS: 

7.2. Procés d’aprovació i actualització

L’aprovació del Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Barcelona li correspon 
al	Ple	de	la	Corporació	i	es	fa	conjuntament	amb	els	Pressupostos	Generals	per	a	l’exer-
cici 2023 degut a la seva interrelació.

Així mateix, pot ser objecte d’actualització en qualsevol moment per part d’aquest òrgan. 
Aquestes	actualitzacions	poden	derivar	de:	modificacions	de	crèdit,	ja	siguin	aprovades	
pel Ple com per la Presidència, de creacions d’aplicacions pressupostàries susceptibles 
de	formar	part	d’aquest,	així	com	de	canvis	en	els	objectes	de	les	subvencions	o	de	les	
formes	de	concessió	respecte	als	que	estaven	aprovats	 inicialment.	En	aquest	sentit,	
qualsevol	canvi	que	afecti	el	Pla	estratègic	de	subvencions	s’elevarà	al	Ple	per	a	la	seva	
aprovació, en la primera sessió que es convoqui.

03 Salut i benestar 2.758.800,00 5,03%

04 Educació de qualitat 1.786.960,00 3,26%

05 Igualtat de gènere 1.277.520,00 2,33%

08 Treball digne i creixement econòmic 7.192.278,00 13,12%

10 Reducció de les desigualtats 5.254.645,00 9,59%

11 Ciutats i comunitats sostenibles 13.576.066,00 24,77%

12 Consum i producció responsables 993.000,00 1,81%

13 Acció climàtica 223.500,00 0,41%

15 Vida terrestre 4.816.513,00 8,79%

16 Bon govern i institucions sòlides 7.255.165,00 13,24%

17 Aliança pels objectius 9.680.729,00 17,66%

Total 54.815.176,00 100,00%

03

04

05

08

10

11

12

13

15

16

17

Total

2023 %

Taula 1. Subvencions per ODS 
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8. Publicació del Pla 

Aquest Pla es publicarà en el Portal de Transparència, així com en el Sistema Nacional 
de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. 

Al llarg del 2023, es preveu que la publicació del Pla estratègic de subvencions, s’inclo-
gui en el projecte de la corporació de migració dels continguts del Portal de Transparèn-
cia	actual	a	una	nova	plataforma,	el	Portal	de	Transparència	de	l’Administració	Oberta	
de	Catalunya	(AOC),	amb	l’objectiu	de	garantir	i	millorar	la	gestió	interna	i	la	difusió	de	
la	informació	publicada.

9. Objectius estratègics i línies d’actuació 

Tal com s’ha exposat anteriorment, els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 
de	l’Agenda	2030	de	les	Nacions	Unides,	es	configuren	com	els	objectius	estratègics	del	
present Pla. La relació detallada d’aquests objectius i de cadascuna de les línies d’actu-
ació es troben a l’Annex I d’aquest document.

La	informació	que	s’especifica	per	cada	línia	d’actuació	és	la	següent:

• Identificació	de	la	subvenció:	Denominació,	codificació	dels	òrgans	gestors	res-
ponsables de la tramitació, subprograma i subconcepte econòmic.

• Objectiu estratègic: Objectiu de desenvolupament sostenible (ODS).
• Objecte	de	la	subvenció:	s’informa	sobre	la	necessitat	i	finalitat	de	la	subvenció.
• Modalitat	de	concessió	la	qual	inclou	la	següent	classificació:	Subvencions	nomi-

natives, atorgades via concessió directa i/o concurrència competitiva.

A continuació, s’analitzen els objectius estratègics integrats en aquest Pla, amb el detall 
per subprogrames:

9.1. 3. Salut i benestar

Reforçar	les	estratègies	locals	de	salut	pública	i,	especialment,	aquelles	que	es	dirigei-
xen als col·lectius més vulnerables, i promoure el benestar en totes les edats.

Els recursos destinats a salut i benestar consisteixen	a	facilitar	que	les	persones	amb	
manca d’autonomia o en situació de dependència puguin millorar la seva qualitat de 
vida,	prevenir	i	atendre	les	situacions	de	vulnerabilitat	i	de	risc	en	la	infància,	l’adolescèn-
cia	i	les	seves	famílies,	i	el	suport	especialitzat	en	matèria	de	drogues	i	altres	conductes	
de risc.
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També anirien adreçats a la sanitat ambiental mitjançant el control de malalties emer-
gents relacionades amb la presència de mosquits en el medi urbà i rural i a la contribució 
a la millora de la salut a través de l’organització i dinamització  de programes i activitats 
esportives als municipis.

9.2. 4. Educació de qualitat

Tenen com a propòsit contribuir a garantir una educació pública inclusiva i de qualitat, i 
promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tots.

En el marc de l’educació de qualitat	es	financen	principalment	les	despeses	de	funcio-
nament de les escoles bressol d’entitats sense ànim de lucre. També es dona suport a la 
promoció cultural i educativa i al desenvolupament d’ecosistemes locals, d’aprenentatge 
connectat, en el marc de l’Aliança Educació 360.

Taula 2. ODS 3: Salut i benestar 

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència 1.550.300,00 56,19%

31100 Salut pública 418.500,00 15,17%

34100 Dinamització de l'esport als municipis 520.000,00 18,85%

34200 Equipaments i recerca per a l'esport 270.000,00 9,79%

3. Salut i benestar 2.758.800,00 100,00%

0
3

To
tal

23
10
31
10
34
10
34
20

2023 %

Taula 3. ODS 4: Educació de qualitat 

32000 Polítiques educatives locals 1.786.960,00 100,00%

4. Educació de qualitat 1.786.960,00 100,00%

04

To
tal

32
00

2023 %
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9.3. 5. Igualtat de gènere

Contribuir a assolir la igualtat de gènere i donar poder a totes les dones i nenes.

El pressupost destinat a la igualtat de gènere conté subvencions per donar cobertura 
a	les	necessitats	bàsiques,	la	inclusió	social,	la	pobresa	infantil	i	la	lluita	contra	la	femi-
nització	de	la	pobresa.	D’altra	banda,	també	es	vol	facilitar	un	servei	d’assessorament	
jurídic gratuït i de suport en matèria d’estrangeria.

9.4. 8 Treball digne i creixement econòmic

Promou el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, així com la millora com-
petencial del talent local i el treball digne.

Les actuacions subvencionals en l’àmbit del treball digne i creixement econòmic con-
sisteixen	en	programes	com	el	de	foment	de	la	cultura	emprenedora	i	el	de	creació,	con-
solidació	i	creixement	d’empreses	a	fi	de	generar	i	propiciar	el	creixement	en	l’activitat	
econòmica	del	territori,	així	com	en	la	definició	d’estratègies	i	polítiques	de	desenvolu-
pament econòmic local.

A més, es pretén impulsar el posicionament turístic de la demarcació de Barcelona i 
de les seves marques turístiques, organitzant i participant en accions de comunicació i 
màrqueting	turístic	i	amb	accions	dirigides	a	dinamitzar	l’oferta	turística	de	la	província	
de Barcelona, donant suport econòmic i atenent especialment l’organització de l’esde-
veniment esportiu i turístic de la 37a edició de la Copa Amèrica de vela a Barcelona.

Taula 4. ODS 5: Igualtat de gènere 

23110 Igualtat i ciutadania 1.277.520,00 100,00%

5. Igualtat de gènere 1.277.520,00 100,00%

05

To
tal

23
11

2023 %

13



9.5. 10 Reducció de les desigualtats

Els	recursos	es	destinen	a	reduir	la	desigualtat	entre	persones	i	territoris,	i	afavorir	 la	
inclusió social a través de polítiques de lluita contra les vulnerabilitats.

Les actuacions de reducció de les desigualtats	contribueixen	al	finançament	de	ser-
veis socials bàsics i lluitar contra la desigualtat, la pobresa i l’exclusió.

En la línia de potenciar els plans d’inclusió social i de lluita contra la pobresa, i de pro-
porcionar assessorament i orientació jurídica i d’intermediació hipotecària als usuaris, 
destaca	el	programa	de	mediació	hipotecària	que	es	fa	conjuntament	amb	altres	institu-
cions	públiques	i	corporacions	professionals	de	dret	públic.

També es col·labora amb les entitats de la xarxa d’habitatges d’inserció social amb l’ob-
jectiu d’ajudar a integrar a les persones que requereixen una especial atenció, proporci-
onant a aquests col·lectius una llar digna amb suport psicosocial.

Taula 5. ODS 8: Treball digne i creixement econòmic 

43100 Teixit comercial local 21.578,00 0,30%

43200 Promoció turística 3.930.000,00 54,64%

43201 Gestió turística territorial 273.500,00 3,80%

43300 Suport al teixit productiu 700.000,00 9,73%

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic 2.267.200,00 31,52%

8. Treball digne i creixement econòmic 7.192.278,00 100,00%

08

To
tal

43
10
43
20
43
20
43
30
43
90

2023 %

Taula 6. ODS 10: Reducció de les desigualtats  

23100 Suport als serveis socials municipals 5.254.645,00 100,00%

10. Reducció de les desigualtats 5.254.645,00 100,00%

10

To
tal

23
10

2023 %
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9.6. 11 Ciutats i comunitats sostenibles

Aconseguir	que	la	Xarxa	de	Governs	Locals	de	la	província	de	Barcelona	sigui	inclusiva,	
segura i resilient, mitjançant el desplegament de la Nova Agenda Urbana.

Les ajudes en el marc de l’objectiu ciutats i comunitats sostenibles són les que tenen 
un major pes i presenten com a eixos principals el suport als ajuntaments en el desen-
volupament urbanístic i en la gestió de les polítiques d’habitatge. 

En l’àmbit cultural les línies de treball van adreçades a garantir la prestació del servei 
de lectura pública municipal a través del suport a la Xarxa de Biblioteques i a ajudar les 
entitats	culturals	que	desenvolupen	polítiques	de	promoció	i	difusió	de	la	cultura.	La	difu-
sió artística articulada a través del suport a les programacions de teatre, música, dansa 
i	arts	visuals	dels	ajuntaments,	el	manteniment	de	diferents	fons	i	col·leccions,	la	gestió	
dels arxius locals, i la conservació del patrimoni arquitectònic, mitjançant el suport a les 
obres	de	restauració	de	diferents	monuments	amb	valor	patrimonial,	són	altres	de	les	
actuacions previstes.

Taula 7. ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles 

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans 2.094.700,00 15,43%

15100 Gestió urbana i territorial 113.810,00 0,84%

33300 Museus i patrimoni cultural moble 298.000,00 2,20%

33400 Desenvolupament cultural local 9.505.556,00 70,02%

33410 Suport a la difusió artística als municipis 1.400.000,00 10,31%

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic 164.000,00 1,21%

11. Ciutats i comunitats sostenibles 13.576.066,00 100,00%

11

To
tal
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9.7. 12 Consum i producció responsables

Es promociona el consum responsable i de proximitat i una producció sostenible en els 
nostres pobles i ciutats.

Les despeses relatives al consum i producció responsables van destinades principal-
ment a desenvolupar polítiques en matèria d’estratègies alimentàries amb accions de 
formació	i	recerca	en	l’àmbit	agroalimentari.	També	van	adreçades	al	desenvolupament	
de plans estratègics i de gestió en l’àmbit d’espais agraris i rurals singulars. 

9.8. 13 Acció climàtica

Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic.

Pel	que	fa	a	l’acció climàtica, la corporació es proposa impulsar la transició energètica 
mitjançant	el	foment	de	l’eficiència	energètica	i	la	generació	renovable,	i	la	gestió	sos-
tenible	dels	residus,	així	com	potenciar	i	donar	suport	a	activitats	d’educació,	formació,	
sensibilització i divulgació ambiental local.

Taula 8. ODS 12: Consum i producció responsables 

41400 Desenvolupament rural 993.000,00 100,00%

12. Consum i producció responsables 993.000,00 100,00%

12

To
tal

41
40

2023 %

Taula 9. ODS 13: Acció climàtica

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat 90.000,00 40,27%

17221 Sensibilització i divulgació ambiental 133.500,00 59,73%

13. Acció climàtica 223.500,00 100,00%

13

To
tal

17
21
17
22

2023 %
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9.9. 15 Vida terrestre

Promoure	 la	 sostenibilitat	 dels	ecosistemes,	 frenar	 la	pèrdua	de	diversitat	 biològica	 i	
potenciar els espais verds i naturals.

En	termes	de	vida	terrestre,	es	dona	suport	en	el	marc	de	la	gestió	forestal	i	la	prevenció	
d’incendis	en	zones	prioritàries,	a	associacions	de	propietaris	forestals	i	a	municipis	del	
Baix Llobregat on no existeixen aquests tipus d’associacions. D’altra banda, a actuaci-
ons	de	manteniment	en	zones	estratègiques	per	a	la	prevenció	d’incendis	forestals.

Tenen també un paper important les actuacions de gestió d’espais naturals, on la major 
part de les subvencions es concreten a desenvolupar accions adreçades a la conserva-
ció,	al	foment	de	la	participació	i	promoció	de	les	bones	pràctiques,	al	desenvolupament	
socioeconòmic, a l’ordenació de l’ús públic i a serveis vinculats amb la recollida de resi-
dus i de transport públic als parcs.

9.10. 16 Bon govern i institucions sòlides

Promoure	polítiques	i	institucions	locals	eficaces,	innovadores	i	co-creadores	de	valor	
públic.

Quant a l’objectiu de bon govern i institucions sòlides, hi ha una sèrie de línies de
treball en l’àmbit cultural que van adreçades a garantir la prestació del servei de lectura 
pública municipal a través del suport a la Xarxa de Biblioteques i a ajudar les entitats 
culturals	que	desenvolupen	polítiques	de	promoció	i	difusió	de	la	cultura.

També es dona assistència als governs locals en l’administració general de les corpo-
racions	locals,	ja	sigui	mitjançant	plans	de	formació,	de	funció	pública	i	d’organització	
municipal, entre altres.

Taula 10. ODS 15: Vida terrestre 

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis 3.361.205,00 69,79%

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits 1.390.308,00 28,87%

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials 65.000,00 1,35%

15. Vida terrestre 4.816.513,00 100,00%

15

To
tal
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Així	mateix	es	destinen	ajuts	per	completar	la	formació	teòrica	i	pràctica	dels	estudiants	
de	formació	professional	dual,	universitaris,	i	la	preparació	professional	dels	graduats	i	
titulats	universitaris	i	altres	cicles	formatius.

9.11. 17 Aliança pels objectius

Enfortir	les	aliances	per	a	la	sostenibilitat	a	tots	els	àmbits.

Finalment,	la	col·laboració	amb	institucions	i	entitats	per	a	ajudar-les	a	assolir	els	seus
objectius i projectes d’interès públic, social o cultural relacionats amb les competències
de	la	Diputació	en	la	cooperació	i	el	foment	del	desenvolupament	del	seu	territori,	s’em-
marca dins de l’aliança pels objectius.

Taula 11. ODS 16: Bon govern i institucions sòlides 

33210 Sistema regional de lectura pública 3.609.810,00 49,76%

91200 Suport als òrgans de govern 2.071.970,00 28,56%

92000 Secretaria general 57.000,00 0,79%

92010 Gestió del personal de la corporació 354.720,00 4,89%

92050 Comunicació i publicacions 4.000,00 0,06%

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general 90.000,00 1,24%

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes 418.000,00 5,76%

94210 Concertació local 649.665,00 8,95%

16. Bon govern i institucions sòlides 7.255.165,00 100,00%

16

To
tal
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Taula 12. ODS 17: Aliança pels objectius

46200 Centre d'innovació de polítiques públiques 100.000,00 1,03%

92060 Relacions internacionals i projecció exterior 935.000,00 9,66%

92061 Cooperació Europea 33.844,00 0,35%

92400 Cooperació al desenvolupament 3.151.140,00 32,55%

94100 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat 5.460.745,00 56,41%

17. Aliança pels objectius 9.680.729,00 100,00%

17

To
tal
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10. Pla de finançament

L’import previst al pressupost 2023 per les subvencions recollides en aquest Pla estra-
tègic, ascendeix a un total de 54,81 milions d’euros. D’aquests, un 78,84 % són subven-
cions	corrents	i	un	21,16	%	són	subvencions	de	capital.	Les	primeres	es	financen	amb		
ingressos corrents (891,97 milions d’euros), que representen el 82 % del total del pres-
supost d’ingressos de la corporació (per al 2023, és de 1.087,44 milions d’euros). Per a 
finançar	les	transferències	de	capital	s’ha	recorregut	a	l’estalvi	net	generat.

Les quanties assignades a cadascuna de les línies de subvenció previstes en aquest Pla 
s’establiran en el pressupost anual que aprovi la corporació. Per tant, resten condicio-
nades	a	l’existència	de	dotació	pressupostària	adient	i	suficient,	ja	sigui	mitjançant	fons	
propis o provinents d’altres administracions o entitats.

43,22 M€

11,60 M€

4 Transferències corrents

7 Transferències de capital

Transferències corrents i de capital
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Relació de subvencions per 
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Pressupost 2023 - Annex I. Pla estratègic de subvencions – Relació de subvencions per aplicació pressupostària

Suport a la investigació científica en l'àmbit de  
l'Alzheimer i fomentar el desenvolupament i la  
innovació tecnològica de les neurociències

Subvencions  
nominatives .

Projecte "L’altra cara del càncer" Subvencions  
nominatives .

Col·laboracions d'interès públic

Subv.atorgad
es via 
concessió  
directa o  
concurrènc.

.

Activitats de lleure educatiu i acció sociocultural Subvencions  
nominatives .

Suport al desenvolupament del programa "Apropa  
Cultura" que fa accessibles els equipaments  
culturals a persones que tenen dificultats per  
accedir a la cultura i l’oci

Subvencions  
nominatives .

Suport per a la realització d'actuacions preventives  
i d'atenció d'adolescents, joves i les seves famílies  
per a l'erradicació de la drogodependència i les  
seves problemàtiques associades

Subvencions  
nominatives .

Disseny, avaluació i implementació de programes  
de suport per a famílies cuidadores de persones  
amb Alzheimer

Subvencions  
nominatives .

Suport a l'entitat que té per objectiu ajudar a les  
famílies amb infants en tractament oncològic i per  
al desenvolupament afectiu i educatiu dels nens i  
nenes afectats

Subvencions  
nominatives .

Suport al projecte per promocionar l'autonomia  
personal, l'atenció a la dependència i situacions de  
vulnerabilitat i de risc en la infància, l'adolescència  
i les seves famílies. És estratègic establir acords  
amb grans organitzacions humanitàries

Subvencions  
nominatives .

Suport a la realització del programa "Me´n vaig a  
casa", que té com objectiu fer real l’oportunitat  
d’independitzar-se a persones amb discapacitat  
intel·lectual

Subvencions  
nominatives .

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

10500

10500

10500

10500

60103

60103

60103

60103

60103

60103

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

48900

48901

48903

48904

46701

48901

48903

48907

48908

48911

Fundació Privada  
Pasqual Maragall

Fundació FEFOC

Transf. a fam. i  
institucions sense fins  
de lucre

Fundació Pere Tarrés

Consorci de l'Auditori  
i l'Orquestra

Fundació Gresol  
Projecte Home

Fund.Privada Pasqual  
Maragall. Recerca  
Alzheimer

Ass. Fam. i Amics de  
Nens Oncològics Cat.  
(AFANOC)

Cruz Roja Española

Fundació Catalana  
Síndrome de Down

ODS Orgànic Subpr. Econòmic Denominació Objecte Concessió
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Suport a l'entitat que té per objectiu vetllar i  
defensar els drets i la normalització de les  
persones amb discapacitat intel·lectual i síndrome  
de Down

Subvencions  
nominatives .

Suport al desenvolupament d'activitats formatives,  
de divulgació i recerca en l'àmbit dels serveis  
socials bàsics

Subvencions  
nominatives .

Suport a una entitat que l'Àrea d'Igualtat i  
Sostenibilitat Social considera estratègica per tal  
de desplegar amb una major eficiència les seves  
polítiques públiques en matèria de prevenció de  
les drogodependències

Subvencions  
nominatives .

Suport al desenvolupament d'activitats de lleure  
educatiu, promoció i difusió, i per garantir l'accés a  
les activitats d'estiu dels infants i adolescents en  
situació de pobresa

Subvencions  
nominatives .

Suport per a la millora de l'atenció i de la qualitat  
en els projectes socioeducatius adreçats a la  
infància i l'adolescència en situació de risc social

Subvencions  
nominatives .

Suport a una entitat que l'Àrea d'Igualtat i  
Sostenibilitat Social considera estratègica en  
l'àmbit de la protecció a la infància i l'adolescència

Subvencions  
nominatives .

Suport a una entitat que l'Àrea d'Igualtat i  
Sostenibilitat Social considera estratègica en  
l'àmbit de la promoció de les persones grans i  
l'envelliment actiu

Subvencions  
nominatives .

Suport a una entitat que l'Àrea d'Igualtat i  
Sostenibilitat Social considera estratègica en  
l'àmbit de la promoció del benestar de la gent gran  
i de la seva qualitat assistencial

Subvencions  
nominatives .

Suport per a la protecció i defensa de la família  
nombrosa i la promoció dels seus drets i  
interessos. És una entitat estratègica perquè  
coopera en la defensa i millora dels drets atorgats  
a les famílies nombroses per la legislació vigent

Subvencions  
nominatives .

Suport a una entitat que l'Àrea d'Igualtat i  
Sostenibilitat Social considera estratègica en  
l'àmbit del foment de l’esport per a les persones  
amb discapacitat psíquica

Subvencions  
nominatives .

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

60103

60103

60103

60103

60103

60103

60103

60103

60103

60103

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

48913

48914

48916

48917

48918

48919

48921

48922

48924

48926

Coordinadora  
Síndrome de Down  
de Catalunya

Col·legi d'Educadores  
i Educ. Socials de  
Catalunya

Feder. Catal.  
d'Entitats d'Ajuda al  
Drogodependent

Fundació Catalana de  
l'Esplai

Fundació Pere Tarrés

Fed. Ent. Atenció i  
Educ. Infàn. i Adol.  
(FEDAIA)

Fed. Associacions  
Gent Gran de  
Catalunya (FATEC)

Associació Catalana  
Recursos  
Assistencials (ACRA)

Assoc. de Famílies  
Nombroses de  
Catalunya (FANOC)

Fed. Cat. esports per  
disminuïts psíquics  
(ACELL)

ODS Orgànic Subpr. Econòmic Denominació Objecte Concessió
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Suport a una entitat que l'Àrea d'Igualtat i  
Sostenibilitat Social considera estratègica en  
l'àmbit de les persones amb discapacitat física

Subvencions  
nominatives .

Suport a una entitat que l'Àrea d'Igualtat i  
Sostenibilitat Social considera estratègica per  
aconseguir la plena participació i integració en la  
societat de les persones sordes

Subvencions  
nominatives .

Suport a una entitat que l'Àrea d'Igualtat i  
Sostenibilitat Social considera estratègica en  
l'àmbit de les persones amb problemes de salut  
mental i de les seves famílies

Subvencions  
nominatives .

Suport a una entitat que l'Àrea d'Igualtat i  
Sostenibilitat Social considera estratègica per  
aconseguir la millora de la qualitat de vida de les  
persones amb discapacitat física i orgànica

Subvencions  
nominatives .

Suport a una entitat que l'Àrea d'Igualtat i  
Sostenibilitat Social considera estratègica per  
representar i defensar els drets i interessos  
globals de les persones amb discapacitat auditiva i  
de les seves famílies

Subvencions  
nominatives .

Suport a una entitat que l'Àrea d'Igualtat i  
Sostenibilitat Social considera estratègica per a la  
defensa dels drets, la dignitat i la millora de la  
qualitat de vida de les persones amb discapacitat  
intel·lectual i les seves famílies

Subvencions  
nominatives .

Suport a una entitat que l'Àrea d'Igualtat i  
Sostenibilitat Social considera estratègica en  
l'àmbit de les persones amb Trastorn d'Espectre  
Autista (TEA)

Subvencions  
nominatives .

Suport a una entitat que l'Àrea d'Igualtat i  
Sostenibilitat Social considera estratègica en la  
lluita contra l'estigmatització per raons de salut  
mental

Subvencions  
nominatives .

Suport a una entitat que l'Àrea d'Igualtat i  
Sostenibilitat Social considera estratègica en  
l'àmbit de la salut mental

Subvencions  
nominatives .

Suport a una entitat que l'Àrea d'Igualtat i  
Sostenibilitat Social considera estratègica en  
l'àmbit del voluntariat que treballa per millorar la  
qualitat de vida de la gent gran

Subvencions  
nominatives .

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

60103

60103

60103

60103

60103

60103

60103

60103

60103

60103

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

48927

48928

48929

48930

48931

48932

48933

48934

48935

48936

Federació ECOM

Federació de  
Persones Sordes de  
Catalunya (FESOCA)

Federació Salut  
Mental de Catalunya

Fed.entitats Francesc  
Layret COCEMFE  
Barcelona

Fed. Ass. Cat. de  
pares i persones  
sordes (ACAPPS)

Dincat Federació

Federació Catalana  
d'Autisme

Obertament (Ass.  
Cat. Lluita Estigma  
Salut Mental)

Fed. Cat. d'Ent. Salut  
Mental en 1a Persona  
(VEUS)

Fundació Privada  
Amics de la Gent  
Gran

ODS Orgànic Subpr. Econòmic Denominació Objecte Concessió
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Suport a una entitat que l'Àrea d'Igualtat i  
Sostenibilitat Social considera estratègica en  
l'àmbit de la integració de les persones amb  
paràlisi cerebral

Subvencions  
nominatives .

Suport a les persones sordes que usen l'implant  
coclear, ja que són una organització de referència  
en aquesta matèria i busca incrementar la seva  
base social i la capacitat d'incidència política per a  
que els seus usuaris siguin ciutadans de ple dret

Subvencions  
nominatives .

Detecció, atenció i tractament de nens i nenes en  
situació de vulnerabilitat social que pateixen  
cardiopaties congènites per tal de millorar  
l’esperança i la qualitat de vida, especialment  
aquells col·lectius amb dificultats d’accés al  
sistema sanitari

Subvencions  
nominatives .

Suports a docència i centres de recerca en l'àmbit  
de la salut pública. Per tal de donar suport a la  
formació acadèmica en salut pública escau la  
tramitació pluriennal, ja que el calendari acadèmic  
engloba 2023-2024. Congrés CRESCA. UAB  
Enquestes

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Prestar el servei de vigilància i control  
establiments alimentaris en els municipis menors  
de 20.000 habitants del seu àmbit territorial

Subvencions  
nominatives .

Prestar servei als municipis en el control de  
malalties emergents relacionades amb la  
presència de mosquits en el medi urbà i rural

Subvencions  
nominatives .

Suport a Gaceta Sanitària i activitats de SESPAS Subvencions  
nominatives .

Suport a activitats de l'entitat emmarcades entre  
les línies de treball del Servei de Salut Pública

Subvencions  
nominatives .

Enfortiment de les accions preventives i de  
sensibilització enfront el VIH/Sida al voltant del Dia  
Mundial de la Sida i de resposta social i  
comunitària per prevenir el VIH

Subvencions  
nominatives .

Suport al servei comunitari BCN CHECKPOINT Subvencions  
nominatives .

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

60103

60103

60103

60401

60401

60401

60401

60401

60401

60401

23101

23101

23101

31100

31100

31100

31100

31100

31100

31100

48937

48938

48939

45330

46300

46500

48900

48901

48902

48903

Fed. Cat. Ent. Paràlisi  
Cerebral i Eti.  
(FEPCCAT)

Federación  
Asoc.Implantados  
Cocleares España
(AICE)

Fundació Carme  
Chacón

Transferències  
corrents a universitats  
públiques

Mancomunitat  
Penedès Garraf

Consell Comarcal del  
Baix Llobregat

Sociedad Esp.Salut  
Pública 
Administración.SESP
AS

Fundació Lluita contra  
la Sida

Comité 1r  
Desembre_Plat.Unitàr
ia ONG Sida Cat

Projecte dels  
Noms_Hispanosida
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Foment de la participació ciutadana en la lluita  
contra el càncer

Subvencions  
nominatives .

Recursos per a contribuir a l'organització de  
programes i activitats esportives amb l'Institut  
Barcelona Esports

Subvencions  
nominatives .

Recursos per a la realització d'esdeveniments  
esportius de caràcter extraordinari

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Recursos per a contribuir a l'organització de  
programes i activitats esportives amb la Volta  
Ciclista de Catalunya

Subvencions  
nominatives .

Recursos per a contribuir a l'organització de  
programes i activitats esportives amb la UFEC

Subvencions  
nominatives .

Recursos per a contribuir a l'organització de  
programes i activitats esportives

Subvencions  
nominatives .

Recursos per a contribuir a l'organització de  
programes i activitats esportives amb la Federació  
Catalana de Natació

Subvencions  
nominatives .

Recursos per a contribuir a l'organització de  
programes i activitats esportives amb Federació  
Catalana d'Esports de persones amb discapacitat  
física

Subvencions  
nominatives .

Redacció de projectes de millora d’equipaments  
esportius

Subvencions  
nominatives .

Recursos per atendre les subvencions de la prova  
pilot Circuits esportius

Subv.atorgad
es via 
concessió  
directa o  
concurrènc.

.

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

60401

80200

80200

80200

80200

80200

80200

80200

80200

80200

31100

34100

34100

34100

34100

34100

34100

34100

34200

34200

48904

46200

46203

48900

48901

48902

48903

48904

76200

76201

Federació Catalana  
d'Entitats contra el  
Càncer

Institut Barcelona  
Esports

Esdeveniments  
esportius de caràcter  
extraordinari

Volta Ciclista a  
Catalunya Associació  
Esportiva

Unió de Federacions  
Esportives de  
Catalunya

Unió de Consells  
Esportius de  
Catalunya

Federació Catalana  
de Natació

Fed Cat d'Esports de  
persones discapacitat  
física

Ajuntament de Santa  
Eulàlia de Riuprimer

Prova pilot circuits  
esportius
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Camp de Futbol Municipal La Cuitora Subvencions  
nominatives .

Millores zona esportiva Subvencions  
nominatives .

Projecte de promoció cultural i de suport educatiu  
als municipis de la demarcació de Barcelona i  
digitalització dels fons documentals i audiovisuals  
de Pau Casals

Subvencions  
nominatives .

Ajuda al desenvolupament d'un projecte de suport  
a les tutories i al seguiment de l'alumnat de la  
UNED a la província de Barcelona

Subvencions  
nominatives .

Convocatòria de subvencions destinades a les  
llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social

Subv.atorgad
es via 
concessió  
directa o  
concurrènc.

.

Suport a la realització de projectes de  
desenvolupament de competències educatives i  
d'innovació

Subvencions  
nominatives .

XXVI Jornada Internacional d'història de l'educació Subvencions  
nominatives .

Suport a la realització d'accions de formació,  
suport tècnic i acompanyament a les AMPA de la  
província de Barcelona amb major feblesa  
organitzativa

Subvencions  
nominatives .

Suport al desenvolupament de xarxes locals de  
transformació educativa i de suport als equips  
locals de renovació pedagógica la província de  
Barcelona

Subvencions  
nominatives .

Suport a la realització d'estratègies i accions de  
formació dirigides a docents, així com el foment  
del treball transversal entre aquests i la resta  
d'agents de la comunitat educativa

Subvencions  
nominatives .

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

04. Educació de  
qualitat

04. Educació de  
qualitat

04. Educació de  
qualitat

04. Educació de  
qualitat

04. Educació de  
qualitat

04. Educació de  
qualitat

04. Educació de  
qualitat

04. Educació de  
qualitat

80200

80200

10500

80100

80100

80100

80100

80100

80100

80100

34200

34200

32000

32000

32000

32000

32000

32000

32000

32000

76202

76203

48900

46700

48901

48902

48903

48904

48905

48906

Ajuntament de la  
Llacuna

Ajuntament de Vilada

Fundació Pau Casals

Consorci Univ. Centre  
Associat UNED  
Barcelona

Escoles bressol de  
titularitat privada

Fundació Marta Mata  
Garriga

Institut d'Estudis  
Catalans

Assoc. Federades de  
Famílies d'Alumnes  
de Cat.

Fed. de Moviments  
de Renovació  
Pedagògica de Cat.

Associació de  
Mestres Rosa Sensat
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Suport al desenvolupament d'ecosistemes locals,  
d'aprenentatge connectat, en el marc de l'Aliança  
Educació 360

Subvencions  
nominatives .

Suport al desenvolupament de projectes adreçats  
a reforçar la dimensió i l'impacte comunitari de  
l'educació musical

Subvencions  
nominatives .

Projectes que tinguin com a objectius la cobertura  
de necessitats bàsiques, la inclusió social, la lluita  
contra la feminització de la pobresa i la pobresa  
infantil així com el foment de les cures en la  
comunitat, en l’àmbit de la Igualtat i Ciutadania

Subvencions  
atorgades via  
concurrència  
competitiva

.

Col·laboració específica entre la Diputació de  
Barcelona i la U.A.B. per tal de proveir la oferta  
formativa destinada al desenvolupament de les  
polítiques publiques en gènere i igualtat

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Associació de municipis amb l'objectiu de  
fomentar i promoure una cultura crítica i social en  
relació al paper de les dones en els mitjans de  
comunicació

Subvencions  
nominatives .

Suport a les activitats de l'entitat en matèria  
d'igualtat que vetlla pel respecte i compliment dels  
drets de la ciutadania en l'àmbit local

Subvencions  
nominatives .

Suport a les activitats de l'espai del moviment  
feminista a Catalunya: Espai de trobada, relació  
entre dones, participació i reflexió.Finançament  
per a l'impuls de polítiques d'acció feminista per a  
garantir els drets de les dones i apoderar-les

Subvencions  
nominatives .

Suport a les activitats i projectes de la  
Bonnemaison, com un espai i viver de producció,  
reflexió i d'accés a totes les dones a la cultura per  
fomentar la participació i la convivència, es a dir,  
per millorar l'apoderament de les dones

Subvencions  
nominatives .

Suport al manteniment del Servei d'Atenció i  
Denúncia per a víctimes de racisme i xenofòbia -
SAID- a la demarcació de Barcelona. Programa  
centrat en atendre persones que han pogut ser  
víctimes de delictes d'odi i discriminacions  
racistes.

Subvencions  
nominatives .

Suport a les activitats de l'Observatori en el marc  
del programa LGTBI-fòbia com a eina per lluitar en  
totes les seves formes i per donar el suport  
necessari a les víctimes

Subvencions  
nominatives .

04. Educació de  
qualitat

04. Educació de  
qualitat

05. Igualtat de  
gènere

05. Igualtat de  
gènere

05. Igualtat de  
gènere

05. Igualtat de  
gènere

05. Igualtat de  
gènere

05. Igualtat de  
gènere

05. Igualtat de  
gènere

05. Igualtat de  
gènere

80100

80100

60000

60300

60300

60300

60300

60300

60300

60300

32000

32000

23110

23110

23110

23110

23110

23110

23110

23110

48909

48910

48900

45331

48902

48903

48905

48906

48909

48910

Fundació Jaume Bofill

Associació Catalana  
d'Escoles de Música

Col·laboració amb el  
Tercer Sector

Transferències  
corrents a universitats  
públiques

Observ. de les dones  
en els mitjans de  
comunicació

Fòrum Síndics/es,  
Defensors/es Locals  
de Catalunya

Associació Ca la  
Dona

Ass. Promotora Ctre.  
Cult. Dones Fran.  
Bonnemaison

SOS Racisme  
Catalunya

Observatori contra  
l'Homofòbia
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Col·laboració amb les accions per la millora de  
l'habitatge, l'habitabilitat i la qualitat de vida dels  
barris de patrimoni públic gestionant projectes  
socioeducatius dirigits a combatre l'exclusió social  
als barris

Subvencions  
nominatives .

Suport en l'organització del moviment veïnal per  
millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes  
des dels barris de Catalunya

Subvencions  
nominatives .

Suport en l'impuls de les polítiques d'ús del temps  
en les agendes institucionals i col·laboració en  
l'organització de jornades i actes sobre usos del  
temps

Subvencions  
nominatives .

Suport a les activitats de promoció del voluntariat  
social als municipis de la demarcació de  
Barcelona

Subvencions  
nominatives .

Suport al programa "Viure i conviure" que promou  
l'intercanvi solidari i la relació intergeneracional.La  
Fundació tutela aquesta convivència establint-ne  
el marc regulador i fent-ne el seguiment.

Subvencions  
nominatives .

Suport al programa de promoció de la igualtat  
d'oportunitats i integració sociolaboral de les  
dones gitanes i atenció a la múltiple discriminació  
així com la promoció i la igualtat d'oportunitats de  
la població gitana a Espanya i a Europa

Subvencions  
nominatives .

Suport a les activitats d'un projecte d'estratègia  
integral que contribueix a la sensibilització i la  
prevenció de la violència masclista per avançar en  
la construcció d'un model de ciutadania igualitari  
de lluita contra les violències de gènere

Subvencions  
nominatives .

Jornades municipals LGTBI

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Premi (ajuts) a la recerca en polítiques de gènere,  
Francesca Bonnemaison

Subvencions  
atorgades via  
concurrència  
competitiva

.

A universitats i centres de recerca per a l'impuls  
del coneixement entorn la convivència i el dret a la  
ciutat mitjançant el desenvolupament d'indicadors i  
d'eines per professionals de la mediació

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

05. Igualtat de  
gènere

05. Igualtat de  
gènere

05. Igualtat de  
gènere

05. Igualtat de  
gènere

05. Igualtat de  
gènere

05. Igualtat de  
gènere

05. Igualtat de  
gènere

05. Igualtat de  
gènere

05. Igualtat de  
gènere

05. Igualtat de  
gènere

60300

60300

60300

60300

60300

60300

60300

60301

60301

60303

23110

23110

23110

23110

23110

23110

23110

23110

23110

23110

48913

48918

48919

48920

48921

48922

48923

46200

48100

45330

Fed. d'Ass. Veïns  
d'Habitatge Social de  
Catalunya

Confed. d'Assoc.  
Veïnals de Catalunya  
(CONFAVC)

Barcelona Time Use  
Initiative for Healthy  
Society

Federació Catalana  
de Voluntariat Social

Fundació Roure

Fundación  
Secretariado Gitano

Plataforma Unitària  
contra Violències de  
Gènere

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Concurs Francesca  
Bonnemaison

Transferències  
corrents a universitats  
públiques
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Suport per proporcionar un servei  
d'assessorament jurídic gratuït especialitzat en  
matèria d'estrangeria, adreçat a persones  
estrangeres a la província de Barcelona

Subvencions  
nominatives .

Suport per proporcionar un servei  
d'assessorament jurídic gratuït especialitzat en  
matèria d'estrangeria, adreçat a persones  
estrangeres a la província de Barcelona

Subvencions  
nominatives .

Suport implantació Projecte "Salto del Eje" a  
ajuntaments

Subvencions  
nominatives .

Activitats per a la defensa i foment dels interessos  
dels professionals del sector, així com per donar  
suport, formació i informació

Subvencions  
nominatives .

Col·laboracions d'interès públic

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Col·laboracions d'interès públic

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Desenvolupament de diverses activitats  
emmarcades al projecte "Terra Pagesa"

Subvencions  
nominatives .

Jornada dels Economistes 2023 Subvencions  
nominatives .

Cicle de jornades en el marc del Congrés  
d'Enginyeria Municipal

Subvencions  
nominatives .

Programa Barcelona & Partners Subvencions  
nominatives .

05. Igualtat de  
gènere

05. Igualtat de  
gènere

05. Igualtat de  
gènere

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

60303

60303

60303

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

23110

23110

23110

43300

43900

43900

43900

43900

43900

43900

48901

48902

48924

48900

46700

48900

48901

48905

48906

48907

Associació d'Ajuda  
Mútua d'Immigrants a  
Catalunya

Ass. per l'orient., form  
i inserc treb estrag  
CITE

Fed. Est. Coor. Festiv.  
Cine y Contenidos  
Audiov.

As. Agrària Joves  
Agricultors de  
Barcelona (ASAJA)

Transferències  
corrents a consorcis

Transf. a fam. i  
institucions sense fins  
de lucre

Unió de Pagesos de  
Catalunya

Col·legi  
d'Economistes de  
Catalunya

Col·legi Enginyeria  
Tèc. Obres Púb. i  
Civil Cat.

Associació Barcelona  
Global
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Eines i Espai Innova Subvencions  
nominatives .

Actuacions destinades al suport del  
desenvolupament econòmic, turisme i comerç

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Trobades sobre indústria i innovació IND+I 2023 Subvencions  
nominatives .

Congrés BIT 2023 Subvencions  
nominatives .

Xarxa LISMIVO (inserció de persones amb  
diversitat funcional)

Subvencions  
nominatives .

BNEW Barcelona New Economy Week Subvencions  
nominatives .

Saló Internacional de la Logística (SIL) 2023 Subvencions  
nominatives .

Actuacions destinades al suport del  
desenvolupament econòmic, turisme i comerç per  
a institucions sense finalitat de lucre

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Fòrum empresarial del Llobregat Subvencions  
nominatives .

SIMAE (Servidor dades socioeconòmiques) Subvencions  
nominatives .

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

43900

43900

43900

43900

43900

43900

43900

43900

43900

43900

45330

46200

46201

46202

46502

46702

46703

48900

48901

48902

Universitat Autònoma  
de Barcelona

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Ajuntament de  
Viladecans

Organisme Autònom  
de Fires i Mercats de   
Vic

Consell Comarcal del  
Vallès Oriental

Consorci Zona  
Franca Internacional,  
SAU

Consorci Zona  
Franca Internacional  
SAU

Transf. a fam. i  
institucions sense fins  
de lucre

Ass. Empr. de  
l'Hospitalet i el Baix  
Llobregat

Pacte Industrial Regió  
Metropolitana de  
Barcelona
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Activitats de suport a la comunicació dels "Cicles  
Metropolitans" del PEMB 2030

Subvencions  
nominatives .

Inserció laboral de persones amb discapacitat i/o  
trastorn mental o persones amb intel·ligència límit

Subvencions  
nominatives .

Public Management Lab Subvencions  
nominatives .

Premis emprenedoria Femenina: Rosa Garriga  
2023

Subvencions  
nominatives .

Observatori Economia Blava Subvencions  
nominatives .

Programa de Simulació d'Empreses amb Finalitats  
Educatives (SEFED)

Subvencions  
nominatives .

Actuacions destinades a l'impuls de  
l'emprenedoria social

Subvencions  
nominatives .

Premis Talent Femení Subvencions  
nominatives .

Projecte d'impuls a l'emprenedoria social  
Emppersona

Subvencions  
nominatives .

Tasques destinades a l'anàlisi del mercat de treball Subvencions  
nominatives .

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

43900

43900

43900

43900

43900

43900

43900

43900

43900

43900

48903

48904

48906

48907

48908

48909

48910

48911

48912

48913

Pla Estratègic  
Metropolità de  
Barcelona

CordiBaix

Fundació Esade

Associació Dones pel  
futur

Associació Clúster  
Nàutic

Fundació Inform

Fundació Ship2B

Talent Femení  
Associació  
Empresarial Penedès

Fundació Privada  
Pimec

Unió General de  
Treballadors
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Anàlisis de la pobresa en el treball de la província  
de Barcelona

Subvencions  
nominatives .

Fira Anoia 2023 Subvencions  
nominatives .

Nit Empresarial de l'Anoia 2023 Subvencions  
nominatives .

Centre Coneixement Subvencions  
nominatives .

Jornada de les Dones empresàries i  
emprenedores. Alimenta el teu negoci

Subvencions  
nominatives .

Projecte "Dona Activa: competències  
tecnològiques"

Subvencions  
nominatives .

Impuls de la competitivitat industrial, la  
sostenibilitat i l'enfortiment de la cohesió social en  
l'àmbit territorial

Subvencions  
nominatives .

Foment de l'activitat econòmica a través del talent,  
creativitat i la formació dels emprenedors i  
empresaris

Subvencions  
nominatives .

Relacions entre empreses i entitats socials que  
ocupen a persones amb risc d'exclusió social

Subvencions  
nominatives .

Activitats destinades a millorar el transport  
terrestre i la interconnexió entre ciutats en l'àmbit  
de la Unió Europea i del Corredor del Mediterrani

Subvencions  
nominatives .

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

43900

43900

43900

43900

43900

43900

43900

43900

43900

43900

48914

48915

48916

48918

48919

48920

48921

48923

48925

49001

Comissions Obreres

Associació Fira  
Igualada

Unió Empresarial de  
l'Anoia

Fundació  
TecnoCampus Mataró
-Maresme

Fundació  
TecnoCampus Mataró
-Maresme

Associació Fòrum  
Dona Activa

Pacte Ind. Regió  
Metropolitana de Bcn

Associació Innobaix

Fundació Icària  
Iniciatives Socials

FERRMED, ASBL
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Promoure l’activitat del Circuit de Catalunya com a  
pol dinamitzador del desenvolupament econòmic

Subvencions  
nominatives .

Projecte ESA BIC

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Programa Reempresa

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Projecte Portal UbicaEmpresa Subvencions  
nominatives .

Programa Reempresa

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Projecte Global Entrepreneurship Monitor (GEM)  
2023

Subvencions  
nominatives .

Projectes SOS Mentoring Subvencions  
nominatives .

Projectes vinculats amb la gestió territorial o el  
màrqueting turístic

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Suport a entitats en temes de coneixement turístic  
i emprenedoria

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Suport a l'organització de l'esdeveniment esportiu i  
turístic de la 37a edició de la Copa Amèrica de  
vela a Barcelona

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

30100

30103

30103

30103

30103

30103

30103

30200

30200

30200

43900

43300

43300

43300

43300

43300

43300

43200

43200

43200

45390

45330

46200

46401

46700

46703

48902

46200

47900

48900

Circuit de Catalunya

Transferències  
corrents a universitats  
públiques

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Àrea Metropolitana de  
Barcelona

Transferències  
corrents a consorcis

Institut d'Estudis  
Regionals i  
Metropolitans BCN

Fund. Priv. Promoció  
Autoocupació de  
Catalunya

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Àmbit del  
coneixement

Copa Amèrica de  
Vela a Barcelona
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Per a despeses de funcionament ordinari Subvencions  
nominatives .

Projectes relacionats amb la gestió turística  
territorial

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Suport per accions relacionades amb la gestió  
turística territorial o el coneixement turístic,  
especialment amb fundacions de recerca per a  
col·laboracions amb el Laboratori de Turisme

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Per treballar en el Compromís per a la  
sostenibilitat turística en destinacions a la  
província de Barcelona

Subvencions  
nominatives .

Projectes vinculats amb la gestió o el màrqueting  
turístic

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Suport a la millora de la competitivitat d'empreses  
comercials i de serveis i de l'oferta comercial dels  
municipis, així com la reactivació i millora de  
l'activitat firal i la comercialització de productes  
agroalimentaris i de proximitat

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Desenvolupament de projectes educatius i socials Subvencions  
nominatives .

Per al finançament de projectes destinats a la  
lluita per la igualtat i la sostenibilitat social

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Per al finançament de projectes destinats a la  
lluita per la igualtat i la sostenibilitat social

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Projectes que tinguin com a objectius la cobertura  
de necessitats bàsiques, la inclusió social, la lluita  
contra la feminització de la pobresa i la pobresa  
infantil així com el foment de les cures en la  
comunitat, en l’àmbit dels Serveis Socials

Subvencions  
atorgades via  
concurrència  
competitiva

.

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

08. Treball digne i  
creixement  
econòmic

10. Reducció de les  
desigualtats

10. Reducció de les  
desigualtats

10. Reducció de les  
desigualtats

10. Reducció de les  
desigualtats

30200

30201

30201

30201

30202

30300

10500

60000

60000

60000

43200

43201

43201

43201

43200

43100

23100

23100

23100

23100

48901

46200

48900

48901

48900

46200

46700

46200

48900

48901

Fundació Navegació  
Oceànica de  
Barcelona

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Transf. a fam. i  
institucions sense fins  
de lucre

Cambra Of. Comerç,  
Ind., Serveis i Nave.  
Barcelona

Transf. a fam. i  
institucions sense fins  
de lucre

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Consorci de l'Auditori  
i l'Orquestra

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Transf. a fam. i  
institucions sense fins  
de lucre

Col·laboració amb el  
Tercer Sector
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Despeses derivades de diversos programes
d'inclusió social adreçats als ens locals

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Licitació d’obres per la creació d’un nou centre  
que ofereixi un Servei d’Atenció Integral en l’Àmbit
Rural (SAIAR)

Subvencions  
nominatives .

Al Consorci del Barri de la Mina per al  
reallotjament de les famílies, a causa de l'enderroc  
de l'Edifici Venus

Subvencions  
nominatives .

Despeses del programa d'assessorament i  
orientació jurídica als ciutadans amb greus  
dificultats econòmiques i en situació de risc  
d'exclusió social (SOJ) en col·laboració amb la
Generalitat i els Col·legis d'advocats de la  
província de Barcelona

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Despeses del programa de Mediació hipotecària  
en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i
els diferents Col·legis d'advocats de la província  
de Barcelona

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Recursos, en el marc de col·laboració entre  
l'Agència Habitatges Catalunya i la Dip. Barcelona,  
per donar suport a les entitats sense ànim de lucre  
que gestionen els habitatges d’inserció i que tenen  
com a finalitat social l'atenció a persones amb risc

Subvencions  
atorgades via  
concurrència  
competitiva

.

Suport a l'elaboració i sistematització d'una  
proposta metodològica d'atenció i acompanyament  
a les persones que surten de la presó

Subvencions  
nominatives .

Suport per dur a terme una proposta metodològica  
de treball en xarxa i de creació d'aliances en  
l'àmbit de la inclusió social

Subvencions  
nominatives .

Suport en el repartiment d’aliments a les entitats
d'ajuda social la qual cosa facilita i economitza el
transport i la periodicitat d’entrega

Subvencions  
nominatives .

Suport per potenciar les activitats del Projecte  
Promoció de les Empreses d'Inserció i els mercats  
reservats a la província de Barcelona

Subvencions  
nominatives .

10. Reducció de les
desigualtats

10. Reducció de les
desigualtats

10. Reducció de les
desigualtats

10. Reducció de les
desigualtats

10. Reducció de les
desigualtats

10. Reducció de les
desigualtats

10. Reducció de les
desigualtats

10. Reducció de les
desigualtats

10. Reducció de les
desigualtats

10. Reducció de les
desigualtats

60100

60100

60101

60101

60101

60101

60101

60101

60101

60101

23100

23100

23100

23100

23100

23100

23100

23100

23100

23100

46201

76200

45302

48900

48901

48902

48903

48908

48909

48910

Programes d'inclusió
social

Ajuntament de Súria

Consorci del Barri de  
la Mina. Edifici Venus

Servei d'orientació  
jurídica (SOJ)

Servei d'intermediació  
en deutes habitatge  
(SIDH)

Foment d'habitatges
d'inclusió social

Fundació Privada  
Marianao

Entitats Catalanes  
d'Acció Social (ECAS)

Fundació Privada  
Banc dels Aliments

Feder. d'Empreses  
d'Inserció de  
Catalunya (FEICAT)
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Suport a l'entitat que aglutina la majoria de les  
entitats del Tercer sector social, per a la realització  
d'activitats de recerca, assessorament i  
cooperació amb impacte en el món local

Subvencions  
nominatives .

Suport al desenvolupament d'activitats formatives,  
de divulgació i recerca en l'àmbit dels serveis  
socials bàsics

Subvencions  
nominatives .

Suport al desenvolupament d'activitats formatives,  
de divulgació i recerca en l'àmbit dels serveis  
socials bàsics

Subvencions  
nominatives .

Suport al desenvolupament d'activitats formatives,  
de divulgació i recerca en l'àmbit dels serveis  
socials bàsics

Subvencions  
nominatives .

Suport per a la realització d'activitats de recerca,  
assessorament i cooperació amb impacte en el  
món local

Subvencions  
nominatives .

Suport al desenvolupament del projecte per  
treballar la conscienciació entre els joves en la  
seva implicació i proactivitat de la millora social  
dels col·lectius de risc mitjançant la metodologia  
innovadora de l'Aprenentatge Servei

Subvencions  
nominatives .

Col·laboracions d'interès públic

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Col·laboracions d'interès públic

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Edició i publicació de la Revista de Catalunya en  
relació a articles relatius al món local

Subvencions  
nominatives .

Conservació i catalogació del fons de la Biblioteca  
Balmesiana

Subvencions  
nominatives .

10. Reducció de les  
desigualtats

10. Reducció de les  
desigualtats

10. Reducció de les  
desigualtats

10. Reducció de les  
desigualtats

10. Reducció de les  
desigualtats

10. Reducció de les  
desigualtats

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

60101

60101

60101

60101

60101

60101

10500

10500

10500

10500

23100

23100

23100

23100

23100

23100

33400

33400

33400

33400

48911

48913

48915

48916

48917

48925

46700

48900

48901

48902

Taula Entitats Tercer  
Sector Social de  
Catalunya

Col·legi Oficial de  
Treball Social de  
Catalunya

Col·legi Oficial de  
Psicòlegs de  
Catalunya

Col·legi de Pedagogs  
de Catalunya

La Confederació-
Patronal del Tercer  
Sec. Soc. Cat.

Associació Sant Joan  
de Déu-Catalunya

Transferències  
corrents a consorcis

Transf. a fam. i  
institucions sense fins  
de lucre

Fundació Revista de  
Catalunya

Fundació Balmesiana
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Tractament arxivístic i digitalització d’una part de  
l’arxiu Montserrat Tarradellas i Macià

Subvencions  
nominatives .

Suport a les representacions realitzades pel grup  
de teatre Santiago Rusiñol

Subvencions  
nominatives .

Suport a activitats de caràcter cultural que porta a  
terme l'IEC com a centre divulgador

Subvencions  
nominatives .

Projecte social i comunitari Liceu: Opera Prima Subvencions  
nominatives .

Organització d'actes públics com són la realització  
de concerts, la presentació de llibres o diverses  
exposicions

Subvencions  
nominatives .

Organització del Concurs Internacional de Cant  
Tenor Viñas

Subvencions  
nominatives .

Organització de les jornades UPEC 2023 Subvencions  
nominatives .

Promoció i difusió de la música antiga a la  
demarcació de Barcelona

Subvencions  
nominatives .

Digitalització i elaboració del catàleg de la  
col·lecció de pergamins del fons del Monestir de  
Santa Clara de Barcelona. Fase V

Subvencions  
nominatives .

Promoció d'activitats culturals i de formació Subvencions  
nominatives .

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

48903

48904

48905

48906

48907

48908

48909

48910

48912

48913

Patronat Reial  
Monestir de Santa  
Maria de Poblet

Cercle Català de  
Madrid

Institut d'Estudis  
Catalans

Fundació Gran Teatre  
del Liceu

Reial Acadèmia de  
Belles Arts Sant Jordi

Fundació Privada  
Franscesc Viñas

Associació Univ.  
Progressista d'Estiu  
Catalunya

Fundació Centre  
Internacional de  
Música Antiga

Associació ACUB  
Àmbit Cultural de  
Benedictines

Fundació Joan  
Maragall

ODS Orgànic Subpr. Econòmic Denominació Objecte Concessió

39



Pressupost 2023 - Annex I. Pla estratègic de subvencions – Relació de subvencions per aplicació pressupostària

Taller de Músics Node de Creació i Difusió  
Musicals

Subvencions  
nominatives .

Activitats culturals 2023 Subvencions  
nominatives .

Crida i difusió dels Premis Talent 2023 Subvencions  
nominatives .

Campanya de sensibilització Subvencions  
nominatives .

Setmana del Llibre en Català Subvencions  
nominatives .

Cicle Òpera a Catalunya Subvencions  
nominatives .

Programa d’exposicions d’arts plàstiques Subvencions  
nominatives .

Rehabilitació jardins Rodoreda Subvencions  
nominatives .

Obres creació nova sala: El Petit Ateneu Subvencions  
nominatives .

Reforma de la seu de la Reial Acadèmia de  
Medicina de Barcelona

Subvencions  
nominatives .

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33600

48914

48916

48917

48918

48919

48921

48922

78900

78901

78900

Fundació Privada  
Taller de Músics

Fed. Entitats Culturals  
Andaluses a Cat.  
(FECAC)

Fundació Privada  
Impulsa Talentum XXI

Fundació  
Conservatori del  
Liceu

Associació d'Editors  
en Llengua Catalana

Fundació Òpera a  
Catalunya

Reial Cercle Artístic  
de Barcelona

Institut d'Estudis  
Catalans

Ateneu Barcelonès

Reial Acadèmia de  
Medicina de  
Catalunya
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Actuacions de restauració de la Basílica Santa  
Maria de l'Alba de Manresa. Bisbat de Vic i  
Ajuntament de Manresa

Subvencions  
nominatives .

Rehabilitació de la Capella del Rapte i Hospital de  
Santa Llúcia

Subvencions  
nominatives .

Suport a les inversions del Consorci de les  
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Donar suport als ens locals en l'organització  
d'esdeveniments singulars/excepcionals

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Per a les despeses corrents vinculades al  
funcionament de la fundació

Subvencions  
nominatives .

Per a les despeses corrents vinculades al  
funcionament de la fundació

Subvencions  
nominatives .

Per a les despeses corrents vinculades al  
funcionament de la fundació

Subvencions  
nominatives .

Donar suport a entitats culturals per a  
l'organització d'esdeveniments culturals  
singulars/excepcionals

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Internacionalització del cant coral català Subvencions  
nominatives .

Per a les despeses corrents vinculades al  
funcionament del consorci

Subvencions  
nominatives .

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

10500

10500

40000

40000

40000

40000

40000

40000

40000

40000

33600

33600

33300

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

78901

78902

76702

46200

48900

48901

48902

48903

48904

75300

Bisbat de Vic

Fundació Cova Sant  
Ignasi

Transferències de  
capital a consorcis

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Fundació Privada  
Palau

Fundació del Gran  
Teatre del Liceu

Fundació Teatre  
Lliure

Transf. a fam. i  
institucions sense fins  
de lucre

Societat Coral Amics  
de la Unió

Consorci del Gran  
Teatre del Liceu
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Suport a les inversions del Centre de Cultura  
Contemporània de Barcelona

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Per a les despeses corrents vinculades al  
funcionament de la fundació

Subvencions  
nominatives .

Suport als esdeveniments singulars/excepcionals  
organitzats per les entitats culturals

Subv.atorgad
es via 
concessió  
directa o  
concurrènc.

.

Coadjuvar en les despeses de publicacions dels  
projectes d'investigació de l'IEC

Subvencions  
nominatives .

Convocatòria anual de suport a la cultura popular i  
tradicional destinada a entitats, associacions i  
federacions

Subv.atorgad
es via 
concessió  
directa o  
concurrènc.

.

Suport a les activitats de l'entitat per a  
l'organització d'activitats culturals a fi d'enfortir  
lligams entre el País Valencià i Catalunya

Subvencions  
nominatives .

Suport a l'organització dels premis i la web Temps  
de les Arts

Subvencions  
nominatives .

Suport a les activitats de l'entitat per a  
l'organització d'activitats culturals a fi d'enfortir  
lligams entre el País Valencià i Catalunya

Subvencions  
nominatives .

Donar suport als Premis Literaris de Girona  
Prudenci Bertrana de literatura en llengua  
catalana

Subvencions  
nominatives .

Suport a les entitats representatives del sector  
cultural

Subv.atorgad
es via 
concessió  
directa o  
concurrènc.

.

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

40000

40000

40100

40100

40100

40100

40100

40100

40100

40100

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

76700

78901

48900

48902

48903

48904

48905

48906

48908

48916

Transferències de  
capital a consorcis

Fundació Teatre  
Lliure

Esdeveniments  
excepcionals

Institut d'Estudis  
Catalans

Activitats de cultura  
popular i tradicional

Fundació Escola  
Valenciana

Fundació Francesc  
Eiximenis

Acció Cultural País  
Valencià

Fundació Privada  
Prudenci Bertrana

Convocatòria entitats  
representatives del  
sector
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Suport a l'organització del Cicle Gaudí, la  
preparació dels premis Gaudí, la festa del cinema i  
esdeveniment singular anual

Subvencions  
nominatives .

Pla de xoc per donar suport a la cultura

Subvencions  
atorgades via  
concurrència  
competitiva

.

Suport a les inversions del Consorci de la Colònia  
Güell

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Pla de xoc de projectes de suport a inversions

Subvencions  
atorgades via  
concurrència  
competitiva

.

Suport a l'Institut de Cultura de Barcelona per la  
celebració de Quinzena Metropolitana de Dansa a  
ajuntaments de la demarcació

Subvencions  
nominatives .

Pla d'accessibilitat sensorial als museus locals que  
formen part de la Xarxa de Museus Locals

Subv.atorgad
es via 
concessió  
directa o  
concurrènc.

.

Suport a les fires, mostres, mercats i festivals  
artístics de referència de la demarcació de  
Barcelona

Subvencions  
atorgades via  
concurrència  
competitiva

.

Suport a la programació de l'Orquestra Simfònica  
del Vallès per tractar-se d'una formació estable  
amb un projecte cultural, un volum d'activitat  a tot 
el territori i  un model de gestió singular respecte  
d'altres orquestres

Subvencions  
nominatives .

Premi de teatre a un text escrit en català amb la  
finalitat de donar suport als dramaturgs i a la seva  
obra

Subvencions  
atorgades via  
concurrència  
competitiva

.

Suport als festivals artístics de la demarcació de  
Barcelona organitzats per entitats del sector  
cultural

Subvencions  
atorgades via  
concurrència  
competitiva

.

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

40100

40100

40100

40100

40100

40102

40103

40103

40103

40103

33400

33400

33400

33400

33410

33300

33410

33410

33410

33410

48917

76200

76700

76800

46200

76291

46200

47900

48100

48901

Acadèmia de les arts i  
les ciències  
cinematograf.

Pla de xoc_Projectes  
de suport a la cultura

Transferències de  
capital a consorcis

Pla de xoc_Projectes  
de suport a la cultura

Institut de Cultura de  
Barcelona

Pla d'accessibilitat  
sensorial als museus  
locals

Festivals artístics de  
referència

Orquestra Simfònica  
del Vallès, SAL

Premi Frederic Roda  
de teatre

Festivals artístics  
d'entitats culturals
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A la Fundació Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil  
de Catalunya, per tal de donar suport a una entitat  
sense ànim de lucre del sector cultural amb  
activitat desenvolupada en els municipis de la  
demarcació de Barcelona

Subvencions  
nominatives .

A l'Agrupació d'Entitats Rialles de Catalunya, per  
tal de donar suport a una entitat sense ànim de  
lucre del sector cultural amb activitat  
desenvolupada en els municipis de la demarcació  
de Barcelona

Subvencions  
nominatives .

A la Federació de Joventuts Musicals de  
Catalunya, per tal de donar suport a Xarxa de  
Músiques a Catalunya amb activitat  
desenvolupada en els municipis de la demarcació  
de Barcelona

Subvencions  
nominatives .

A l'Associació Premis Butaca, per tal de donar  
suport a la organització dels Premis Butaca que  
promouen el reconeixement del teatre des de  
l’espectador, el públic, donant valor a la seva  
opinió

Subvencions  
nominatives .

Suport a la organització dels Premis Zirkòlica de  
Circ de Catalunya, amb la voluntat de difondre,  
promocionar i donar visibilitat al sector  
professional del circ

Subvencions  
nominatives .

Suport a les orquestres simfòniques i de cambra  
residents o amb seu als municipis de la  
demarcació de Barcelona

Subvencions  
atorgades via  
concurrència  
competitiva

.

Adquisició finca La Torre Subvencions  
nominatives .

Substitució de la xarxa d'aigua potable de la  
urbanització Les Esplanes i les zones de Les  
Albes i Can Pons

Subvencions  
nominatives .

Millora del parc infantil Subvencions  
nominatives .

A l'Ajuntament de Granollers per a la creació d'un  
centre de radioteràpia

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

40103

40103

40103

40103

40103

40103

50200

50200

50200

50200

33410

33410

33410

33410

33410

33410

15000

15000

15000

15000

48902

48903

48904

48905

48906

48907

76200

76201

76202

76203

Fundació Xarxa  
Espectacle Infantil  
Juvenil de Cat.

Agrupació d'Entitats  
Rialles de Catalunya

Federació de  
Joventuts Musicals de  
Catalunya

Associació Premis  
Butaca

Associació Zirkòlica

Orquestres  
simfòniques i de  
cambra

Ajuntament d'Alpens

Ajuntament de  
Campins

Ajuntament de Gurb

Centre de  
radioteràpia a  
Granollers
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Actuacions de millora en equipaments municipals Subvencions  
nominatives .

Construcció d’un pas damunt del riu Anoia Subvencions  
nominatives .

Nou equipament del Centre Cívic Subvencions  
nominatives .

Projecte paisatgístic Can Coll Subvencions  
nominatives .

Substitució enllumenat públic, barana carrer Font  
del Pujol i pavimentació

Subvencions  
nominatives .

Actuacions de millora en equipaments i espai  
públic

Subvencions  
nominatives .

Compra de terrenys per a la cooperativa  
energètica i futura depuradora

Subvencions  
nominatives .

Despeses derivades de l’incendi forestal de juliol  
de 2022

Subvencions  
nominatives .

Millora de la mobilitat a l’entorn de la zona  
esportiva i educativa

Subvencions  
nominatives .

Escola d'Educació Especial Can Vila Subvencions  
nominatives .

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

50200

50200

50200

50200

50200

50200

50200

50200

50200

50200

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

76204

76206

76207

76208

76209

76210

76211

76212

76213

76214

Ajuntament de  
l'Ametlla del Vallès

Ajuntament de La  
Pobla de Claramunt

Ajuntament de les  
Masies de Roda

Ajuntament de Lliçà  
de Vall

Ajuntament de  
Montseny

Ajuntament de  
Muntanyola

Ajuntament de Saldes

Ajuntament de Pont  
de Vilomara i  
Rocafort

Ajuntament d'Olost

Ajuntament de Mollet  
del Vallès
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Projecte d'abastiment i subministrament de la  
xarxa d'aigua potable al sector Sapera

Subvencions  
nominatives .

Substitució canonada general aigua potable Camí  
de les Planes

Subvencions  
nominatives .

Centre d'interpretació Esperanto Subvencions  
nominatives .

Consolidació subsol Parc de Valldaura Subvencions  
nominatives .

Rehabilitació estructura centre recreatiu El Vinyet Subvencions  
nominatives .

Equipament Auditori Valentí Fuster Subvencions  
nominatives .

Organització del "Curs Internacional d'intervenció  
en el patrimoni arquitectònic"

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Aportació econòmica per l'Observatori metropolità  
de l'habitatge metropolità

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Accions de formació i recerca en l'àmbit de la  
demarcació de Barcelona

Subvencions  
nominatives .

Suport als municipis interessats a implantar  
estratègies alimentàries

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i  
comunitats  
sostenibles

12. Consum i  
producció  
responsables

12. Consum i  
producció  
responsables

50200

50200

50200

50200

50200

50200

50200

50300

50002

50002

15000

15000

15000

15000

15000

15000

33600

15100

41400

41400

76215

76216

76217

76218

76219

76220

48900

46700

45370

46201

Ajuntament de  
Pontons

Ajuntament de Sant  
Jaume de Frontanyà

Ajuntament de  
Subirats

Ajuntament  
d'Igualada

Ajuntament d'Olivella

Ajuntament de  
Cardona

Transf. a fam. i  
institucions sense fins  
de lucre

Transferències  
corrents a consorcis

Institut de Recerca i  
Tecnologia  
Agroalimentària

Implantació  
d'estratègies  
alimentàries
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Realització d'un estudi sobre les infraestructures  
de reg en l'àmbit de l'Espai Agrari de la Baixa  
Tordera

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Suport econòmic a les actuacions de  
desenvolupament rural per part del Grup Leader

Subvencions  
nominatives .

Suport econòmic per a accions de formació a  
agricultors i ramaders en l'àmbit de la demarcació  
de Barcelona

Subvencions  
nominatives .

Suport per a accions de formació a nous ramaders  
d'oví i cabrum en extensiu en l'àmbit de la  
demarcació de Barcelona

Subvencions  
nominatives .

Suport econòmic a accions per al desplegament  
del pla estratègic i de gestió del l'àmbit del Parc  
Rural del Montserrat i els municipis que el  
constitueixen

Subvencions  
nominatives .

Suport econòmic a les actuacions de  
desenvolupament rural per part del Grup Leader

Subvencions  
nominatives .

Suport econòmic a les actuacions de  
desenvolupament rural per part del Grup Leader

Subvencions  
nominatives .

Suport econòmic a les actuacions de  
desenvolupament rural per part del Grup Leader

Subvencions  
nominatives .

Formació a agricultors, ramaders i silvicultors en  
l'àmbit de l'ús d'animals de tir en les tasques  
agrícoles i forestals

Subvencions  
nominatives .

Desplegament del pla estratègic i de gestió del  
l'àmbit de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i els  
municipis que el constitueixen

Subvencions  
nominatives .

12. Consum i  
producció  
responsables

12. Consum i  
producció  
responsables

12. Consum i  
producció  
responsables

12. Consum i  
producció  
responsables

12. Consum i  
producció  
responsables

12. Consum i  
producció  
responsables

12. Consum i  
producció  
responsables

12. Consum i  
producció  
responsables

12. Consum i  
producció  
responsables

12. Consum i  
producció  
responsables

50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

41400

41400

41400

41400

41400

41400

41400

41400

41400

41400

46202

46701

48901

48902

48903

48904

48905

48906

48907

48908

Suport a l'Espai Agrari  
de la Baixa Tordera

Consorci  
Desenvolupament  
Rural Cat Central

Joves Agricultors i  
Ramaders de  
Catalunya

Associació Rurbans

Associació del Parc  
Rural del Montserrat

As. Desenvolupament  
Rural de la Catalunya  
Central

As. Desenvolupament  
Rural Zona Nord-
Oriental

As. Gestió Programa  
Leader Ripollès Ges  
Bisaura

Associació Catalana  
de Tracció Animal

Associació Espai  
Agrari de la Baixa  
Tordera
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Suport a accions per a la redacció i desplegament  
de plans estratègics i de gestió en l'àmbit d'espais  
agraris i rurals singulars

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Suport per a l'estudi de viabilitat de projectes  
municipals d'infraestructures de transformació  
agroalimentària d'ús compartit

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Suport a projectes constructius d'infraestructures  
de transformació agroalimentària d'ús compartit

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Pròrroga projecte constructiu escorxador modular  
de baixa capacitat del Moianès

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Nou dipòsit Mas Enric- Can Prat Subvencions  
nominatives .

Per a la participació de la Fira de l'Energia  
Sostenible 2023

Subvencions  
nominatives .

Per a l'organització del RECUWASTE'23 Subvencions  
nominatives .

Per ser patrons de la Fundació Subvencions  
nominatives .

Per a la participació en el CONAMA Subvencions  
nominatives .

Per a la participació de la Fira Ecoviure 2023 Subvencions  
nominatives .

12. Consum i  
producció  
responsables

12. Consum i  
producció  
responsables

12. Consum i  
producció  
responsables

12. Consum i  
producció  
responsables

13. Acció climàtica

13. Acció climàtica

13. Acció climàtica

13. Acció climàtica

13. Acció climàtica

13. Acció climàtica

50002

50002

50002

50002

90100

90100

90100

90100

90100

90100

41400

41400

41400

41400

17210

17221

17221

17221

17221

17221

48910

48911

76201

76700

76200

46200

46700

48901

48902

48903

Foment d'espais  
agraris i rurals  
singulars

Projectes viabilitat  
infraest.  
agroalimentàries

Xarxa 
d'infraestructures  
transf. 
agroalimentària

Projecte constructiu  
escorxador modular  
al Moianès

Ajuntament de  
Castellbell i el Vilar

Organisme Autònom  
de Mercats i Fires de  
Vic

Consorci Tractament  
Residus Sòlids  
Urbans Maresme

Fundació Fòrum  
Ambiental

Fundació CONAMA

Fundació Fira de  
Manresa
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Fomentar projectes locals sobre canvi climàtic,  
residus i ecosistemes aquàtics continentals

Subvencions  
atorgades via  
concurrència  
competitiva

.

Suport al projecte Life biorefformed mitjançant la  
construcció d'una biorefineria per a obtenir  
productes químics renovables i biocombustibles

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Actuacions en àrees de gestió forestal prioritària  
per a la prevenció d'incendis foresestals en  
municipis del Baix Llobregat on no existeixen  
associacions de propietaris forestals

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Suports econòmics a ajuntaments per a la  
vigilància i sensibilització en punts d'alta  
freqüentació i conflictius de la demarcació de  
Barcelona dins les proves pilot del pla de transició  
del Pla d'informació i vigilància 2022-2024

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Suport econòmic per a l'organització del certamen  
anual Trufforum, fira del sector tofoner a nivell  
espanyol

Subvencions  
nominatives .

Franja perimetral nucli de Rocafort Subvencions  
nominatives .

27a edició dels premis a la prevenció d'incendis  
forestals destinats a les federacions i agrupacions  
de defensa forestal de la província de Barcelona

Subvencions  
atorgades via  
concurrència  
competitiva

.

Suport econòmic a la realització d'actuacions en  
àrees de gestió forestal prioritària per a la  
prevenció d'incendis foresestals a associacions de  
propietaris forestals

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Desenvolupament de projectes i activitats en  
benefici de les associacions de propietaris  
forestals

Subvencions  
nominatives .

Realització de projectes en benefici d'un millor  
desenvolupament de les activitats de les  
agrupacions de defensa forestal (ADF) de la  
demarcació de Barcelona

Subvencions  
nominatives .

13. Acció climàtica

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

90100

50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

17221

17200

17200

17200

17200

17200

17200

17200

17200

17200

48904

45301

46200

46201

46202

46203

48100

48900

48901

48903

Entitats 
ambientalistes

Projecte Life  
Biorefformed

Àrees gestió forestal  
prioritària Baix  
Llobregat

Proves pilot Pla de  
transició PVI 2022-
2024

Organisme Autònom  
de Fires i Mercats de  
Vic

Ajuntament de Pont  
de Vilomara i  
Rocafort

Premis de prevenció  
d'incendis forestals

Àrees gestió  
prioritària grans  
incendis forestals

Federació Catalana  
Assoc. de Propietaris  
Forestals

Secretariat Feder.  
Agrupacions de  
Defensa Forestal
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Realització de projectes en benefici d'un millor  
desenvolupament de les activitats de les  
agrupacions de defensa forestal de la seva  
comarca

Subvencions  
nominatives .

Realització de projectes en benefici d'un millor  
desenvolupament de les activitats de les  
agrupacions de defensa forestal de la seva  
comarca

Subvencions  
nominatives .

Realització de projectes en benefici d'un millor  
desenvolupament de les activitats de les  
agrupacions de defensa forestal de la seva  
comarca

Subvencions  
nominatives .

Realització de projectes en benefici d'un millor  
desenvolupament de les activitats de les  
agrupacions de defensa forestal de la seva  
comarca

Subvencions  
nominatives .

Realització de projectes en benefici d'un millor  
desenvolupament de les activitats de les  
agrupacions de defensa forestal de la seva  
comarca

Subvencions  
nominatives .

Realització de projectes en benefici d'un millor  
desenvolupament de les activitats de les  
agrupacions de defensa forestal de la seva  
comarca

Subvencions  
nominatives .

Realització de projectes en benefici d'un millor  
desenvolupament de les activitats de les  
agrupacions de defensa forestal de la seva  
comarca

Subvencions  
nominatives .

Realització de projectes en benefici d'un millor  
desenvolupament de les activitats de les  
agrupacions de defensa forestal de la seva  
comarca

Subvencions  
nominatives .

Realització de projectes en benefici d'un millor  
desenvolupament de les activitats de les  
agrupacions de defensa forestal de la seva  
comarca

Subvencions  
nominatives .

Vigilància i sensibilització en punts d'alta  
freqüentació i conflictius de la demarcació de  
Barcelona dins les proves pilot del pla de transició  
del Pla d'informació i vigilància 2022-2024

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

17200

17200

17200

17200

17200

17200

17200

17200

17200

17200

48904

48905

48906

48907

48908

48909

48910

48911

48912

48913

Federació ADF de  
l'Anoia

Federació ADF del  
Bages-Moianès

Federació ADF del  
Baix Llobregat

Federació ADF del  
Penedès-Garraf

Federació ADF del  
Berguedà

Federació ADF  
d'Osona

Federació ADF del  
Maresme

Federació ADF del  
Vallès Oriental

Federació ADF del  
Vallès Occidental

Proves pilot Pla de  
transició PVI 2022-
2024
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Suport a les activitats del European Forest Insitute  
en favor de la cooperació entre territoris de l'arc  
mediterrani per a la prevenció i extinció d'incendis  
forestals

Subvencions  
nominatives .

Compliment dels compromisos del projecte life  
agroforadapd construcció d'un magatzem d'ús  
agrícola per a tancament de ramat per al  
manteniment de zones estratègiques per incendis  
forestals

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Realització d'actuacions relatives a la divulgació i  
sensibilització ambiental, a la dinamització  
sostenible del territori a través de la Ruta del Ter, i  
al medi natural

Subvencions  
nominatives .

Establir un marc de reflexió i treball en relació a  
l'ús social i a la gestió forestal sostenible als  
espais naturals protegits gestionats per la  
Diputació de Barcelona

Subvencions  
nominatives .

Desenvolupament i execució de l'estudi sobre  
immunocontracepció en senglar (Sus scrofa) i del  
projecte d'investigació "Transicions culturals  
durant el Pleistocè superior i l'Holocè al litoral-
prelitoral de Catalunya"

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Realització del taller de paisatgisme als parcs en  
el marc del màster MBLandArch i publicació dels  
resultats del taller

Subvencions  
nominatives .

Subvencions destinades a escoles de la província  
de Barcelona per estades als equipaments de la  
xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona

Subvencions  
atorgades via  
concurrència  
competitiva

.

Manteniment d'una estació sísmica a la finca  
Fontmartina, propietat de la Diputació de  
Barcelona en el Parc Natural i Reserva de la  
Biosfera del Montseny, dut a terme amb la Reial  
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Actuacions encaminades a la gestió dels serveis  
d'informació, al foment i a l'ordenació de l'ús públic  
a la Xarxa de Parcs Naturals

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Realització del servei d'informació del parc de  
Sant Llorenç al municipi de Sant Vicenç de  
Castellet no cobert pel contracte de serveis  
d'informació

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

50002

50002

50400

50400

50402

50402

50402

50402

50402

50402

17200

17200

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

49000

76290

46700

48904

45332

45333

45390

45391

46203

46205

European Forest  
Institute

Projecte europeu Life  
AgroForAdapt

Consorci del Ter

Consorci Forestal de  
Catalunya

Desenvolupament  
estudi senglar i altres  
projectes

Universitat Politècnica  
de Catalunya

Estades en  
equipaments de la  
Xarxa de Parcs

Manteniment  
funcionalitat estació  
sismogràfica

Foment i ordenació  
de l'ús públic

Campanya  
d'informació
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Desenvolupament del programa "El Montseny a  
l’escola"; la realització de projectes, programes i  
serveis del Parc Natural i Reserva de la Biosfera  
del Montseny, vinculats a l’equipament "Espai  
Montseny" de Viladrau

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Realització del servei de recollida i tractament de  
residus als parcs i dins dels termes municipals  
corresponents

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Manteniment i preservació del  
patrimoni herpetològic de Catalunya i  
manteniment del centre de recuperació d'amfibis i  
rèptils de Catalunya (CRARC)

Subvencions  
nominatives .

Coneixement de la biodiversitat en l'àmbit de les  
zones càrstiques i les cavitats de la Xarxa de  
Parcs Naturals

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Realitzar els serveis de transport públic de  
viatgers per carretera que permeten l'accés als  
parcs naturals del Montseny i Sant Llorenç del  
Munt i l'Obac

Subvencions  
nominatives .

Gestió dels serveis dins l'àmbit de l'ús públic i la  
promoció econòmica, vinculats al Castell de  
Montesquiu. Consorci de la Vall del Ges, Orís i  
Bisaura

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Promoure la formació forestal mitjançant el  
funcionament del Centre de Formació Forestal  
Especialitzada, emplaçat a l’equipament públic de  
la Solana, dins del Parc del Castell de Montesquiu

Subvencions  
nominatives .

Realitzar actuacions i serveis que, relacionats amb  
el Parc Natural del Montseny, es desenvolupin en  
el marc del programa d’educació ambiental El  
Montseny a l’escola

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Suport econòmic a les activitats de particulars en  
l'àmbit dels parcs naturals

Subvencions  
atorgades via  
concurrència  
competitiva

.

Destinat a estades d'escoles de la província de  
Barcelona als equipaments de la Xarxa de Parcs  
Naturals de la Diputació de Barcelona

Subvencions  
atorgades via  
concurrència  
competitiva

.

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

46206

46208

46210

46700

46701

46702

46703

46800

47900

47901

Foment polítiques  
locals

Recollida i tractament  
de residus

Ajuntament de  
Masquefa

Projectes de recerca  
en ambients càrstics

Autoritat del Transport  
Metropolità de  
Barcelona

Gestió serveis àmbit  
ús públic Parc  
Montesquiu

Consorci de la Vall de  
Ges, Orís i Bisaura

Programa d'educació  
ambiental

Altres subvencions  
corrents a empreses  
privades

Estades en  
equipaments de la  
Xarxa de Parcs
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Destinat a estades d'escoles de la província de  
Barcelona als equipaments de la Xarxa de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona

Subvencions  
atorgades via  
concurrència  
competitiva

.

Gestió i millora forestal i divulg. valors; foment  
excursions a la Xarxa de P.N.; conservació XPN;
impuls agroforestal sostenible en P.N. i Res.  
Biosfera Montseny; promoure bones pràctiques  
turisme parcs

Subvencions  
atorgades via  
concurrència  
competitiva

.

Impuls agroforestal sostenible, en l’àmbit del Parc
Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.  
Subvenció amb l'Associació de Propietaris del  
Montseny

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Creació de productes i accions que promoguin  
bones pràctiques en el turisme al Parc Natural i  
Reserva de la Biosfera del Montseny, amb la  
participació activa a la CETS Montseny.  
Subvenció amb l'Associació d'Empresaris Turístics

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Execució del pla de gestió del cranc de riu i la
custòdia dels hàbitats d’interès a la Xarxa de  
Parcs naturals

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Realitzar accions encaminades a la Dinamització
conjunta dels nostres espais naturals protegits a
partir del seu patrimoni comú, la llengua i la  
cultura catalana

Subvencions  
nominatives .

Suport econòmic destinat a particulars per a  
activitats forestals, agric. ramaderes, serveis i
instal·lacions tèrmiques als parcs naturals

Subvencions  
atorgades via  
concurrència  
competitiva

.

Accions de millora d’habitatges, restauració de
patrimoni i instal. tèrmiques als parcs naturals

Subvencions  
atorgades via  
concurrència  
competitiva

.

Suport econòmic per a inversions de béns de  
titularitat pública gestionats pels Consorcis dels  
Espais Naturals de la província de Barcelona.  
Inclou la reforma, millora i condicionament d'obra
civil i serveis

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Col·laboració i suport a la Càtedra UB-Diputació
de Barcelona sobre comunicació aplicada a les  
administracions públiques

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

16. Bon govern i
institucions sòlides

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50403

10500

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17231

91200

48900

48901

48905

48906

48907

49000

77000

78900

76702

45330

Estades en  
equipaments de la  
Xarxa de Parcs

Transf. a fam. i  
institucions sense fins  
de lucre

Impuls agroforestal
sostenible

Promoció de bones
pràctiques en el  
turisme

Pla de gestió del  
cranc de riu

Obra Cultural de  
l'Alguer

Transferències de  
capital a empreses
privades

Transf. a fam. i  
institucions sense fins  
de lucre

Transferències de  
capital a consorcis

Càtedra 
"Comunicació clara"
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Delimitació dels límits administratius dels  
municipis de la demarcació territorial de Barcelona

Subvencions  
nominatives .

Col·laboracions d'interès públic

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Col·laboracions d'interès públic

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Assignació als grups polítics amb representació al  
Ple de la corporació per a despeses de  
funcionament

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Desenvolupament i organització de diverses  
activitats culturals i educatives

Subvencions  
nominatives .

Subvencions per a les despeses corrents  
vinculades al funcionament de l'entitat

Subvencions  
nominatives .

Subvencions per a les despeses corrents  
vinculades al funcionament de l'entitat

Subvencions  
nominatives .

Realització d’estudis, anàlisis i diversos projectes  
per enfortir el territori i millorar la qualitat del vida  
dels ciutadans

Subvencions  
nominatives .

Subvencions per a les despeses corrents  
vinculades al funcionament de l'entitat

Subvencions  
nominatives .

Organització de l'edició 2023 de la Universitat  
Catalana d'Estiu

Subvencions  
nominatives .

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

91200

91200

91200

91200

91200

91200

91200

91200

91200

91200

45390

46700

48900

48901

48902

48903

48904

48905

48906

48907

Institut Cartogràfic i  
Geològic de  
Catalunya

Transferències  
corrents a consorcis

Transf. a fam. i  
institucions sense fins  
de lucre

Grups polítics  
Diputació de  
Barcelona

Fundació Ernest  
Lluch

Institut d'Humanitats

Fundació Carles Pi i  
Sunyer

Ass. Municipis de Arc  
Metropolità  
Barcelona (ARC)

Fundació Democràcia  
i Govern Local

Fundació Universitat  
Catalana d'Estiu
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Activitats relacionades amb el projecte Xarxa Mai
Més 2023

Subvencions  
nominatives .

Programa d'impacte econòmic: Besós indústries
avançades

Subvencions  
nominatives .

Suport a entitats per a l'aplicació de la Llei de la
memòria històrica (Llei 52/2007 de 26 de  
desembre)

Subv.atorgad
es via 
concessió  
directa o  
concurrènc.

.

Col·laboracions d'interès públic

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Col·laboracions d'interès públic

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Col·laboracions d'interès públic

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Ajuts per dur a terme la difusió d'activitats  
relacionades amb l'esport, benestar social, etc

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Premis relacionats amb accions i actes  
promocionals que organitza la Diputació per
difondre les seves activitats a la ciutadania

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Transferències als ajuntaments de la part que els  
correspon de les costes judicials,cobrades  
prèviament per la Diputació, en seu d'assistència  
jurídica, en la modalitat de defensa judicial,als ens
de la demarcació territorial de Barcelona

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Rescabalament al personal al servei de la  
Diputació de les despeses jurídiques que hagin de
suportar per a la seva defensa judicial per raó del  
servei prestat

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

16. Bon govern i
institucions sòlides

16. Bon govern i
institucions sòlides

16. Bon govern i
institucions sòlides

16. Bon govern i
institucions sòlides

16. Bon govern i
institucions sòlides

16. Bon govern i
institucions sòlides

16. Bon govern i
institucions sòlides

16. Bon govern i
institucions sòlides

16. Bon govern i
institucions sòlides

16. Bon govern i
institucions sòlides

10500

10500

10500

10500

10500

10500

11020

11020

1A000

1A000

91200

91200

91200

94210

94210

94210

92050

92050

92000

92000

48909

48912

48913

46200

46500

76200

46200

48100

46200

48901

Amical Mauthausen

Fundació  B_Tec  
Campus Diagonal-
Besòs

Memòria democràtica

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Transferències  
corrents a comarques

Transferències de  
capital a ajuntaments

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Premis, beques i  
pensions d'estudi i
investigació

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Rescabalament  
despeses judicials per  
raó de servei
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Atorgament de beques de col.laboració per  
completar la formació teòrica i pràctica dels  
estudiants de formació professional dual,  
universitaris, i la preparació professional dels  
graduats i titulats universitaris i altres cicles  
formatius

Subvencions  
atorgades via  
concurrència  
competitiva

.

Per a l'any 2023 a les seccions sindicals com a  
representats sindicals del personal de la Diputació  
de Barcelona

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Despesa corresponent pensió vitalícia

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Manteniment espai públic. Torre Marimon (IRTA)

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Despeses corresponents a la gestió de postvenda  
dels habitatges de protecció oficial provinents de  
PROLHASA i que tenen convenis vigents amb els  
ajuntaments fins l'any 2024

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Aportació econòmica als ajuntaments de la XBM  
com a compensació econòmica per al personal  
bibliotecari titulat contractat directament pels  
ajuntaments

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Aportació econòmica als ajuntaments de la XBM  
com a compensació econòmica per al personal  
bibliotecari titulat contractat directament pels  
ajuntaments

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Adreçada al manteniment de la col.lecció Subvencions  
nominatives .

Suport a consells comarcals per dinamitzadors  
culturals als petits municipis

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Manteniment biblioteca i catàleg Subvencions  
nominatives .

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

20100

20100

20202

20202

20202

40200

40200

40200

40200

40200

92010

92010

91200

93300

93300

33210

33210

33210

33210

33210

48100

48900

48000

45370

46200

46200

46201

46203

46500

48901

Beques

Centrals sindicals

Atencions benèfiques  
i assistencials

Manteniment Torre  
Marimon

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Ajuntaments amb  
biblioteca de la XBM

Biblioaccés

Organisme Autònom  
de Patrimoni Victor  
Balaguer

Dinamitzadors  
culturals als petits  
municipis

Biblioteca Pública  
Arús

ODS Orgànic Subpr. Econòmic Denominació Objecte Concessió
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Manteniment biblioteca i catàleg Subvencions  
nominatives .

Manteniment Biblioteca i catàleg Subvencions  
nominatives .

Manteniment biblioteca i catàleg Subvencions  
nominatives .

Habilitació d’equipament per a biblioteca municipal Subvencions  
nominatives .

Atorgament beques segon cicle universitari a  
empleats de l'administració local de la província de  
Barcelona

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Ajuts a les centrals sindicals signants del Pla  
Agrupat de Formació Contínua amb l'objectiu  
d'impulsar, dinamitzar i fer el seguiment d'accions  
formatives

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Suport a l'acció internacional de territori

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Suport a la investigació en l'àmbit de les relacions  
internacionals

Subvencions  
nominatives .

Suport als estudis de postgrau i maestria, la  
recerca i la transferència de coneixement en  
l’àmbit de la política pública internacional

Subvencions  
nominatives .

Suport a actuacions que contribueixin al millor  
coneixement entre les societats de la regió d’Àsia-
pacífic i la província de Barcelona

Subvencions  
nominatives .

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

17. Aliança pels  
objectius

17. Aliança pels  
objectius

17. Aliança pels  
objectius

17. Aliança pels  
objectius

40200

40200

40200

40200

70200

70200

10101

10101

10101

10101

33210

33210

33210

33210

92200

92200

92060

92060

92060

92060

48902

48903

48905

76200

48100

48900

48900

48901

48902

48903

Ateneu Barcelonès

Seminari Conciliar de  
Barcelona

Reial Acadèmia de  
les Bones Lletres de  
Barcelona

Ajuntament de Sant  
Julià de Vilatorta

Ajuts estudis a  
empleats públics

Transf. a fam. i  
institucions sense fins  
de lucre

Transf. a fam. i  
institucions sense fins  
de lucre

Barcelona Centre for  
International Affairs  
(CIDOB)

Institut Barcelona  
d'Estudis  
Internacionals (IBEI)

Casa Àsia

ODS Orgànic Subpr. Econòmic Denominació Objecte Concessió
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Suport a processos d'incidència dels governs  
locals en la governança global

Subvencions  
nominatives .

Al Consell Català del Moviment Europeu (CCME)  
per donar suport a la sensibilització europea en  
l'àmbit local

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

A la Promoció de la implicació ciutadana en el  
projecte europeu a la demarcació de Barcelona

Subvencions  
nominatives .

A l'entitat International Cooperation Agency of the  
Association of Netherlands Municipalites per  
finançar la segona edició del Premi per la Pau de  
CGLU

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Suport als governs locals ucraïnesos

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Activitats de sensibilització en matèria de drets  
humans, pau i altres per formar ciutadania crítica

Subvencions  
nominatives .

Suport accions de cooperació al  
desenvolupament, drets humans i de  
sensibilització de les organitzacions de la societat  
civil. i d'altres accions d'interès

Subv.atorgad
es via 
concessió  
directa o  
concurrènc.

.

Promoció de la pau i els drets humans Subvencions  
nominatives .

Suport a les actuacions en l’àmbit de l’Educació  
per la Ciutadania Global i la cooperació al  
desenvolupament

Subvencions  
nominatives .

Activitats d'educació transformadora per una  
ciutadania global

Subvencions  
nominatives .

17. Aliança pels  
objectius

17. Aliança pels  
objectius

17. Aliança pels  
objectius

17. Aliança pels  
objectius

17. Aliança pels  
objectius

17. Aliança pels  
objectius

17. Aliança pels  
objectius

17. Aliança pels  
objectius

17. Aliança pels  
objectius

17. Aliança pels  
objectius

10101

10101

10101

10101

10101

10102

10102

10102

10102

10102

92060

92061

92061

92061

92400

92060

92400

92400

92400

92400

48904

48900

48901

49000

49000

48901

48900

48901

48902

48903

Ciutats i Governs  
Locals Units (CGLU)

Suport a la  
sensibilització  
europea àmbit local

Consell Català del  
Moviment Europeu  
(CCME)

Transferències  
corrents a l'exterior

Cooperació  
internacional. Ajut  
humanitari Ucraïna

Casa Amèrica

Transf. a fam. i  
institucions sense fins  
de lucre

Assoc. per a les  
Nacions Unides a  
Espanya (ANUE)

Fons Català Coop. al  
Desenvolupament  
(FCCD)

Fundació Josep  
Comaposada

ODS Orgànic Subpr. Econòmic Denominació Objecte Concessió
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Suport a les activitats de cooperació al
desenvolupament de l'entitat

Subvencions  
nominatives .

Suport a la xarxa per treballar en projectes que
fomentin la cultura de pau

Subvencions  
nominatives .

Suport als projectes de cooperació directa

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Col·laboracions d'interès públic

Subv.atorgad
es via 
concessió  
directa o  
concurrènc.

.

Projecte de cooperació, sostenibilitat, solidaritat i
drets humans

Subvencions  
nominatives .

Col·laboracions d'interès públic

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Col·laboracions d'interès públic

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Edició del Diari de Barcelona Subvencions  
nominatives .

Complements personals transitoris personal  
funcionari no assistencial, segons Conveni  
regulador traspàs a la Generalitat de Catalunya
dels serveis assistencials salut mental i  
sociosanitari prestats pel CAEMIL-Centres  
Assistencials Dr.Emili Mira i López

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

Obres Campus Alimentació Torribera. Universitat
de Barcelona

Subvencions  
atorgades via  
concessió  
directa

.

17. Aliança pels
objectius

17. Aliança pels
objectius

17. Aliança pels
objectius

17. Aliança pels
objectius

17. Aliança pels
objectius

17. Aliança pels
objectius

17. Aliança pels
objectius

17. Aliança pels
objectius

17. Aliança pels
objectius

17. Aliança pels
objectius

10102

10102

10102

10500

10500

10500

10500

10500

20100

20200

92400

92400

92400

46200

92400

94100

94100

94100

94100

94100

48904

48906

49000

45330

48900

45000

45331

45332

45000

75330

Fundació Ulls del  
Món

The European  
Chapter of Mayors for
Peace

Cooperació  
internacional

Transferències  
corrents a universitats  
públiques

Fundació  
Internacional Olof  
Palme

Transf. corrents a  
administració gral. de
les CA

Transferències  
corrents a universitats  
públiques

Universitat Pompeu
Fabra

Complements  
personals transitoris

Transferències de  
capital a universitats
públiques

ODS Orgànic Subpr. Econòmic Denominació Objecte Concessió
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Annex II: 
Motivació, classificació i relació 
de transferències per aplicació 
pressupostària
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Motivació

Tal com s’especifica a l’apartat 4 del Pla estratègic de subvencions relatiu a l’àmbit d’aplicació, 
determinades subvencions queden excloses d’aquest, d’acord amb el que es regula tant a la 
Llei general de subvencions com a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Bar-
celona.

En concret no formen part d’aquest àmbit d’aplicació les aportacions dineràries entre diferents 
administracions públiques, així com entre l’Administració i els organismes i altres ens públics 
que en depenen, destinades a finançar globalment l’activitat de cada ens. 

Tampoc s’han de tenir en consideració, en el marc d’aquesta llei, les aportacions dineràries que 
en concepte de quotes, tant ordinàries com extraordinàries, realitzen les entitats que integren 
l’Administració local a favor de les associacions a què es refereix la disposició addicional cinque-
na de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

D’altra banda, en aplicació del que estableix la disposició addicional vuitena, s’entén que totes 
les subvencions que formen part de programes de cooperació econòmica, regulades en funció 
d’una normativa específica, tampoc formen part de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.

Finalment tampoc formen part del Pla estratègic de subvencions tots els convenis de col·laboració 
aprovats i formalitzats per la Diputació amb qualsevol entitat, pública o privada, d’acord amb la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.

Per la seva importància pressupostària, en aquest annex es fan constar aquelles transferènci-
es corrents i de capital previstes al pressupost 2023 de la Diputació de Barcelona, que per les 
seves característiques no formen part del Pla estratègic de subvencions d’aquesta corporació.

Classificació d’altres transferències i ajuts

Les transferències i ajuts previstos que aquí s’incorporen responen a la següent classificació, 
tenint en compte la base número 36 (Capítol 2 Transferències i subvencions - Títol III Gestió de 
les despeses) de les bases d’execució pressupostària del pressupost de la Diputació de Barce-
lona per a l’exercici 2023, en la qual s’especifiquen els criteris de les subvencions que queden 
excloses del Pla estratègic de subvencions:

a) Aportacions: es consideren aquelles transferències que tenen com a beneficiaris als
Organismes autònoms de la Diputació de Barcelona i a l’entitat empresarial XAL (capítols 
4 i 7). També s’inclou en aquest apartat les aportacions a altres administracions públiques 
que formin part del sector públic de la Diputació de Barcelona o del sector públic d’una altra 
administració sempre que siguin pel seu funcionament ordinari (capítol 4), amb l’excepció 
dels crèdits a favor de fundacions o altres entitats de dret privat que tindran la consideració 
de subvenció i per tant formen part del Pla estratègic de subvencions.
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b) Subvencions tramitades en exercici de les funcions d’assistència i cooperació de
la Diputació de Barcelona (Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals, Programa 
de Crèdit Local i altres instruments de cooperació local). 

En aquest sentit, els programes de cooperació local que desenvolupa la Diputació de Bar-
celona s’articulen a través de diferents instruments dins del marc de Pla de concertació de 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023. Concretament, s’estructura en tres instruments de 
cooperació: el Catàleg de serveis, el Programa general d’inversions i els programes espe-
cífics.

• El Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona és l’instrument bàsic per visualit-
zar l’oferta global de l’organització, atès que conforma la relació completa i ordenada
de recursos econòmics, tècnics i materials que periòdicament la Diputació posa a
disposició dels governs locals del seu àmbit territorial, l’activitat ordinària dels quals
depèn en una part important dels recursos que s’hi ofereixen. Per a l’any 2023 les
aplicacions pressupostàries destinades al catàleg dins dels capítols 4 i 7 sumen un
total de 116 milions d’euros.

• El Programa general d’inversions té com a finalitat acompanyar els governs locals
en el moment de fer noves inversions sostenibles o de manteniment que alhora fo-
mentin la diversificació econòmica del territori. Per a l’any 2023 les aplicacions pres-
supostàries destinades al Programa general d’inversions que es preveuen executar
del mandat 2020-2023 sumen un total de 61,52 milions d’euros.

• Finalment, els Programes específics són convocatòries i línies de suport disse-
nyades per raó de destinataris, finalitats o circumstàncies concretes o d’emergència
que no troben cobertura en els dos instruments mencionats anteriorment. L’import
d’aquests programes per al 2023 s’eleva a 81,20 milions d’euros.

Un altre instrument important que cal destacar, fora del marc del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023, és el suport als governs locals que s’articula mitjançant el 
Programa de crèdit local, que té per objectiu reduir els costos financers dels préstecs dels 
municipis destinats a noves inversions, a través de la negociació conjunta dels préstecs 
sol·licitats pels diversos ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la 
província davant d’una entitat de crèdit. Amb això s’obté una línia de préstecs per a 
inversions a un tipus d’interès preferencial, que enguany està dotat amb 10 milions 
d’euros. El tràmit i formalització administrativa es durà a terme de conformitat amb les 
normes reguladores.

c) La Diputació podrà aprovar i formalitzar convenis de col·laboració amb qualsevol
entitat, pública o privada, com a fórmula de gestió de qualsevol de les competències de 
la corporació, llevat que el seu objecte estigui inclòs en els contractes regulats a la Llei de 
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contractes del sector públic. La seva tramitació es farà de conformitat amb el que preveuen 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 9/2017, de 8 de no-
vembre, de contractes del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les dotacions previstes per al 2023 en base a la classificació anterior són les següents: 

A continuació s’inclou la relació de les transferències previstes al pressupost 2023.

100.422.035,00

268.728.562,00

7.741.927,00

Aportació OOAA, sector públic i ens participats

Subv. qualificades de cooperació local

Convenis de col·laboració

Total

2023

376.892.524,00

Taula 1. Classificació per tipus de transferència
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Pressupost 2023 - Annex II – Relació de transferències per aplicació pressupostària

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Convenis de col·laboració .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Convenis de col·laboració .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

03. Salut i benestar

04. Educació de qualitat

04. Educació de qualitat

04. Educació de qualitat

04. Educació de qualitat

60103

60103

60200

60401

60401

60401

60401

60401

60401

80200

80200

80200

80200

80200

80200

80200

80200

90100

90100

40000

40000

80100

80100

23101

23101

23102

31100

31100

31100

31100

31100

31100

34100

34100

34100

34100

34100

34100

34100

34200

17220

17220

32000

32000

32000

32000

46282

48909

48900

46280

46281

46380

46580

48905

76280

46280

46281

46282

46283

46285

46583

46783

76280

46280

46701

41000

71000

46280

46281

Plans de dependència i prevenció

Aportació Fund. Atenció Persones Dependents

Conveni voluntariat social

Transferències corrents a ajuntaments. XGL

PT_Barris motors de transformació social

Transferències corrents a mancomunitats. XGL

Transferències corrents a comarques. XGL

Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre

Millora infraestruc. desinfecció aigua consum humà

Dinamització de l'activitat física i esport local

Ajuts pràctica esportiva col·lectius vulnerables

Esdeveniments, programes i passejades

PT_ Jov. Esportiva, Societat Activa i Petits mun.

Dinamització esportiva petits municipis

Dinamització esportiva petits municipis

Dinamització esportiva petits municipis

Digitalització i condicionament d'equip. esportius

Ajuts per a l'avaluació i la gestió ambiental

Aportació Consorci Besòs Tordera

Aportació Organisme Autònom Institut del Teatre

Aportació Organisme Autònom Institut del Teatre

Concurrència competitiva

Fons de prestació

ODS Orgànic Subpr. Econòmic Denominació Concessió
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Pressupost 2023 - Annex II – Relació de transferències per aplicació pressupostària

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

04. Educació de qualitat

04. Educació de qualitat

04. Educació de qualitat

04. Educació de qualitat

04. Educació de qualitat

05. Igualtat de gènere

05. Igualtat de gènere

05. Igualtat de gènere

05. Igualtat de gènere

05. Igualtat de gènere

05. Igualtat de gènere

05. Igualtat de gènere

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

80100

80100

80100

80100

80100

60301

60301

60303

60303

60303

60303

60303

30101

30101

30101

30101

30101

30101

30102

30102

30102

30102

30103

32000

32000

32000

32000

32000

23110

23110

23110

23110

23110

23110

23110

24100

24100

24100

24100

24100

24100

43900

43900

43900

43900

43300

46282

46286

46580

46586

48986

46280

46282

46280

46281

46282

46283

46284

46242

46280

46282

46380

46580

46780

46280

46380

46580

46780

46280

Transicions educatives

PT_Noves oportunitats educatives 4.10

Transferències corrents a comarques. XGL

PT_Noves oportunitats educatives 4.10

PT_Noves oportunitats educatives 4.10

Projectes dones i LGTBI

Suport en matèria de violència masclista

Projectes convivència

PT_Barris motors de transformació social

Serveis de mediació ciutadana

Dinamització de les persones grans

Projectes d'infància i adolescència

Programa Treball, Talent i Tecnologia

Transferències corrents a ajuntaments. XGL

Transferències corrents a ajuntaments. XGL

Transferències corrents a mancomunitats. XGL

Transferències corrents a comarques. XGL

Transferències corrents a consorcis. XGL

Transferències corrents a ajuntaments. XGL

Transferències corrents a mancomunitats. XGL

Transferències corrents a comarques. XGL

Transferències corrents a consorcis. XGL

Transferències corrents a ajuntaments. XGL
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Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Convenis de col·laboració .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Convenis de col·laboració .

Convenis de col·laboració .

Convenis de col·laboració .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Convenis de col·laboració .

Convenis de col·laboració .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Convenis de col·laboració .

Convenis de col·laboració .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Convenis de col·laboració .

Convenis de col·laboració .

Convenis de col·laboració .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

08. Treball digne i  
creixement econòmic

30103

30103

30103

30103

30103

30103

30103

30200

30200

30201

30201

30201

30201

30201

30202

30300

30300

30301

30302

30302

30302

30302

30302

43300

43300

43300

43300

43300

43300

43300

43200

43200

43201

43201

43201

43201

43201

43200

43100

43100

43100

43100

43100

43100

43100

43100

46380

46580

46702

46780

48901

48903

48904

45100

46700

42390

46280

46500

46700

76285

46280

46500

48900

48900

46280

46380

46580

46780

46880

Transferències corrents a mancomunitats. XGL

Transferències corrents a comarques. XGL

Transferències corrents a consorcis

Transferències corrents a consorcis. XGL

Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre

Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre

Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre

Aportació Agència Catalana de Turisme

Promoció de la Destinació Barcelona

Destinacions Turístiques Intel·ligents

Transferències corrents a ajuntaments. XGL

Plans de dinamització turística

Plans de dinamització turística

Senyalització turística

Transferències corrents a ajuntaments. XGL

Transferències corrents a comarques

Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre

Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre

Transferències corrents a ajuntaments. XGL

Transferències corrents a mancomunitats. XGL

Transferències corrents a comarques. XGL

Transferències corrents a consorcis. XGL

Transf. corrents a entitats locals menors. XGL
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Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Convenis de col·laboració .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

09. Indústria, innovació i  
infraestructures

09. Indústria, innovació i  
infraestructures

09. Indústria, innovació i  
infraestructures

09. Indústria, innovació i  
infraestructures

09. Indústria, innovació i  
infraestructures

09. Indústria, innovació i  
infraestructures

09. Indústria, innovació i  
infraestructures

09. Indústria, innovació i  
infraestructures

09. Indústria, innovació i  
infraestructures

09. Indústria, innovació i  
infraestructures

09. Indústria, innovació i  
infraestructures

10. Reducció de les  
desigualtats

10. Reducció de les  
desigualtats

10. Reducció de les  
desigualtats

10. Reducció de les  
desigualtats

10. Reducció de les  
desigualtats

10. Reducció de les  
desigualtats

10. Reducció de les  
desigualtats

10. Reducció de les  
desigualtats

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11020

11020

50100

50100

50100

50100

50100

70100

70100

70100

70100

60000

60101

60101

60101

60101

60101

60101

60101

40000

40000

40000

40000

49100

49100

45302

45302

45302

45302

45302

49100

49100

49100

49100

23100

23100

23100

23100

23100

23100

23100

23100

33300

33300

33300

33400

44300

74000

46280

76242

76280

76500

76880

46280

46580

46700

76281

46281

45301

46280

46281

46282

46380

46580

46700

46700

46701

46702

46700

Aportació Xarxa Audiovisual Local, S.L.

Aportació Xarxa Audiovisual Local, S.L.

Vialitat hivernal municipal

Programa sectorial Millora camins municipals

Seguretat viària i mobilitat urbana

Transferències de capital a comarques

Seguretat viària i mobilitat urbana

Transferències corrents a ajuntaments. XGL

Transferències corrents a comarques. XGL

Aportació LOCALRET

Dispositius sensorització integrables

Estratègia d'innovació social

Aportació Consorci del Barri de la Mina

Suport econòmic als serveis socials municipals

Garantia del benestar social

PT_Barris motors de transformació social

Suport econòmic als serveis socials municipals

Suport econòmic als serveis socials municipals

Aportació Inst. Estudis Reg. i Metrop.Bcn (IERMB)

Aportació Museu Tèxtil de Terrassa

Aportació Con. Drassanes Reials i Museu Marítim

Aportació Consorci del Patrimoni de Sitges

Aportació Centre Cultura Contemporània Barcelona
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Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Convenis de col·laboració .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Convenis de col·laboració .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Convenis de col·laboració .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Convenis de col·laboració .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Convenis de col·laboració .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

11. Ciutats i comunitats  
sostenibles

40100

40100

40101

40101

40102

40102

40102

40102

40103

40103

40103

50200

50200

50200

50300

50300

50300

50300

50300

50300

50300

80001

80001

33400

33400

33400

33400

33300

33300

33300

33300

33410

33410

33410

33600

33600

33600

15100

15100

15100

15100

15100

15100

15100

23200

23200

46700

48901

46280

46281

46201

46282

46283

46284

45390

46280

46281

46701

76242

78901

46280

46281

46282

46283

76280

76281

76282

46242

46243

Aportació Consorci de la Colònia Güell

Dinamitzar el llegat del poeta Miquel Martí i Pol

Transferències corrents a ajuntaments. XGL

PT_CulturaMENT

Transferències corrents a ajuntaments

Museïtzació, recerca i doc. col. esp. i equip pat.

Activitats i suport puntual proj. estratèg. museus

Documentació, conserv. i restauració col·leccions

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Festivals artístics

Actuacions estratègiques equipaments escènics

Guiatges

Programa sectorial actuació en patrimoni

Ampliació del Museu de Montserrat

Inspecció i verificació activitats i protec. civil

Serveis locals d'habitatge

Planejament urbanístic

Suport SIDH i SAC

Rehabilitació i acondicionament

Adquisició elements de protecció civil

Adquisició d'habitatges

Programa Escolta Jove municipis menys 20.000 hab.

Programa Escolta Jove municipis més 20.000 hab.
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Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Aportació OOAA, sector
públic i ens participats .

Convenis de col·laboració .

Convenis de col·laboració .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Aportació OOAA, sector
públic i ens participats .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Aportació OOAA, sector
públic i ens participats .

Aportació OOAA, sector
públic i ens participats .

11. Ciutats i comunitats
sostenibles

11. Ciutats i comunitats
sostenibles

11. Ciutats i comunitats
sostenibles

12. Consum i producció
responsables

12. Consum i producció
responsables

12. Consum i producció
responsables

12. Consum i producció
responsables

12. Consum i producció
responsables

13. Acció climàtica

13. Acció climàtica

13. Acció climàtica

13. Acció climàtica

13. Acció climàtica

13. Acció climàtica

13. Acció climàtica

13. Acció climàtica

13. Acció climàtica

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

80001

80001

80001

50002

50002

50002

60402

60402

90100

90100

90100

90100

90100

90100

90100

90100

90100

50002

50002

50002

50002

50400

50400

23200

23200

23200

41400

4140A

4140A

49300

49300

17210

17210

17210

17210

17210

17210

17210

17210

17221

17200

17200

17200

17200

17230

17230

46280

46281

46580

46700

45300

48900

46280

46580

46280

46580

76242

76243

76280

76343

76543

76743

46280

45302

46280

46282

46283

46701

46702

Fons prestació àmbit joventut

Suports puntuals àmbit joventut

Fons prestació àmbit joventut

Aportació Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat

Desenvolupament del projecte PECT BCN Smart
Rural

Desenvolupament del projecte PECT BCN Smart
Rural

Transferències corrents a ajuntaments. XGL

Transferències corrents a comarques. XGL

Acció climàtica

PT_ Agències supramunicipals d'energia

PT_Programa per l'emergència climàtica

PT_Renovables 2030

Mobilitat elèctrica

PT_Renovables 2030

PT_Renovables 2030

PT_Renovables 2030

Activitats de sensibilització ambiental

Aportació Centre de Ciència i Tecnologia Forestal

Obertura de franges i adequació de parcel·les

Manteniment infraest. prevenció incendis forestals

Suports puntuals prevenció d'incendis forestals

Aportació Consorci Parc del Foix

Aportació Observatori del Paisatge de Catalunya
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Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Convenis de col·laboració .

Convenis de col·laboració .

Convenis de col·laboració .

Convenis de col·laboració .

Convenis de col·laboració .

Convenis de col·laboració .

Convenis de col·laboració .

Convenis de col·laboració .

Convenis de col·laboració .

Convenis de col·laboració .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Convenis de col·laboració .

Convenis de col·laboració .

Convenis de col·laboració .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Convenis de col·laboració .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

15. Vida terrestre

16. Bon govern i  
institucions sòlides

50400

50400

50400

50400

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50403

50403

50403

50403

50403

10030

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17231

17231

92200

46703

46704

46705

46706

45330

45331

45371

45392

46200

46201

46202

46207

46209

46211

46280

48903

48904

45370

46280

48901

76280

76580

46280

Aportació Consorci Parc de la Serr. Marina

Aportació Consorci Parc de la Serr. Litoral

Aportació Consorci Parc Guilleries-Savassona

Aportació Consorci Parc Collserola

Actuacions centre monitoratge biodiversitat

Seguiment del canvi ambiental de la xarxa fluvial

Reforç Xarxa Fenològica i impacte canvi climàtic

Conservació i millora del patrimoni natural

Gestió serveis informació i foment i ordenació ús

Transferències corrents a ajuntaments

Gestió cultural dins l'àmbit del PN del Montseny

Conveni recollida i tractament de residus

Programa El Montseny a l'escola

Mant. i funcionament centres documenció dels parcs

Coneguem els nostres parcs

Foment de l'excursionisme compatible amb la XPN

Execució dels plans de conservació de la XPN

Transferències corrents a altres ens de les CA

Transferències corrents a ajuntaments. XGL

Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre

Transferències de capital a ajuntaments. XGL

Transferències de capital a comarques. XGL

Plans de seguretat local
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Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Convenis de col·laboració .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Convenis de col·laboració .

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

10030

10500

10500

10500

10500

11020

13002

13002

13200

13200

13200

13200

13200

13200

13200

13200

13200

13200

13200

1A000

1A000

1A000

20000

92200

91200

91200

91200

91200

92050

92070

92070

94210

94210

94210

94210

94210

94210

94210

94210

94210

94210

94210

92000

92200

92200

92030

76280

46280

46701

46702

46703

46280

46280

46281

46243

46244

46262

46562

46843

76241

76243

76244

76262

76562

76843

48900

46280

46880

45390

Seguretat als museus

Transferències corrents a ajuntaments. XGL

Aportació Cons. Univ. Intern. Menéndez Pelayo Bcn

Aportació Inst. Ciències Pol. i Socials ICPS

Aportació Institut Català d'Avaluació IVALUA

Publicacions municipals

Transferències corrents a ajuntaments. XGL

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Programa específic Resiliència 2.0

Programa d'ajuts emergències municipals

Programa operatiu FEDER 2014-2020

Programa operatiu FEDER 2014-2020

Programa específic Resiliència 2.0

Conveni específic Aj. de Barcelona

Programa específic Resiliència 2.0

Programa d'ajuts emergències municipals

Programa operatiu FEDER 2014-2020

Programa operatiu FEDER 2014-2020

Programa específic Resiliència 2.0

Pràctiques alumnes llicenciats

Funcions públiques

Funcions públiques

Conv. Ins. Escola del Treball - Pla energia-clima

ODS Orgànic Subpr. Econòmic Denominació Concessió
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Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Convenis de col·laboració .

Convenis de col·laboració .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Aportació OOAA, sector  
públic i ens participats .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

16. Bon govern i  
institucions sòlides

17. Aliança pels  
objectius

17. Aliança pels  
objectius

20100

20201

20201

20202

20310

40100

40102

40102

40200

40200

40200

50100

50200

50300

70010

70010

70100

70300

80100

80200

90100

10101

10101

92200

93100

94200

93300

93312

94210

33220

33220

33210

33210

94210

94210

94210

94210

92041

92041

94210

92200

94210

94210

94210

92061

92061

46700

41000

76200

75300

45330

76240

46280

46281

46280

46700

76240

76240

76240

76240

46280

46580

76240

46580

76240

76240

76240

46280

46580

Aportació Cemical

Aportació Organisme de Gestió Tributària

Programa de crèdit local

Transf. de cap. a societats i altres org. públics

Servei de transport intern del campus Mundet

Programa General Inversions XGL 2020-2023

Activitats arxius XAM

Tractament arxivístic, conservació i restauració

Transferències corrents a ajuntaments. XGL

Aportació Consorci de Biblioteques de Barcelona

Programa General Inversions XGL 2020-2023

Programa General Inversions XGL 2020-2023

Programa General Inversions XGL 2020-2023

Programa General Inversions XGL 2020-2023

PT_Migració SeTDIBA

PT_Xarxa de Governs Digitals

Programa General Inversions XGL 2020-2023

Implantació proj. reforç estructures

Programa General Inversions XGL 2020-2023

Programa General Inversions XGL 2020-2023

Programa General Inversions XGL 2020-2023

Transferències corrents a ajuntaments. XGL

Transferències corrents a comarques. XGL

ODS Orgànic Subpr. Econòmic Denominació Concessió
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Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Subv. qualificades de  
cooperació local_CD/CC .

Aportació OOAA, sector
públic i ens participats .

Convenis de col·laboració .

Aportació OOAA, sector
públic i ens participats .

17. Aliança pels
objectius

17. Aliança pels
objectius

17. Aliança pels
objectius

17. Aliança pels
objectius

17. Aliança pels
objectius

17. Aliança pels
objectius

10101

10102

10102

10102

10102

10500

92061

92400

92400

92400

92400

94100

46780

46280

46580

48907

49001

45100

Transferències corrents a consorcis. XGL

Transferències corrents a ajuntaments. XGL

Transferències corrents a comarques. XGL

Aportació Fons Català Coop. al Desenvolupament

Capacitar governs locals en l'àmbit de la UE

Aportació Patronat de la Muntanya de Montserrat

ODS Orgànic Subpr. Econòmic Denominació Concessió
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