
Pressupost 2022 - Pla estratègic de subvencions 
Actualitzat a data darrer Ple 26/05/2022

10100

10101

10101

10101

10102

10102

10102

10102

10102

10102

92060

92061

92061

92061

92400

92400

92400

92400

92400

92400

48903

45370

48900

48901

48900

48901

48903

48904

48905

48906

Sci Tech DiploHub

Transferències  
corrents a altres ens  
de les CA

Transf. a fam. i  
institucions sense  
fins de lucre

Consell Català del  
Moviment Europeu  
(CCME)

Transf. a fam. i  
institucions sense  
fins de lucre

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

Fundació Josep  
Comaposada

Fundació Privada  
Ulls del món

Fundació Casa  
Amèrica Catalunya

The European  
Chapter of Mayors  
for Peace

Posicionar la província de Barcelona en temes  
tecnològics i científics a nivell internacional

Conveni Incasòl - Fòrum Urbà Mundial 11

Subvenció a CGLU - Suport a processos  
d'incidència dels governs locals en la  
governança global

Suport per a la sensibilització europea en l'àmbit  
local

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

Promoció de la pau i els drets humans

Activitats d'educació transformadora per una  
ciutadania global

Suport a les activitats de cooperació al  
desenvolupament de l'entitat

Suport a la realització d'accions per transmetre  
coneixement, formar ciutadania crítica

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

Nominativa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Nominativa

Concessió  
directa i  
concurrència  
competitiva

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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10102

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

92400

23100

23101

23101

23101

32000

33400

33400

33400

33400

49000

46700

48900

48901

48903

48900

46200

46700

48900

48901

Cooperació  
internacional

Consorci de l'Auditori  
i l'Orquestra

Fundació Privada  
Pasqual Maragall

Fundació FEFOC

Transf. a fam. i  
institucions sense  
fins de lucre

Fundació Pau Casals

Ajuntament  
d'Igualada

Transferències  
corrents a consorcis

Transf. a fam. i  
institucions sense  
fins de lucre

Fundació Revista de  
Catalunya

Suport als projectes de cooperació directa

Desenvolupament de projectes educatius i  
socials

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

Projecte "L’altra cara del càncer"

Col·laboracions d'interès públic

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

Capital Cultura Catalana 2022

Col·laboracions d'interès públic

Col·laboracions d'interès públic

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

Concessió  
directa i  
concurrència  
competitiva

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Concessió  
directa i  
concurrència  
competitiva

Nominativa

Nominativa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Nominativa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

48902

48903

48904

48905

48907

48909

48910

48912

48913

48914

Fundació  
Balmesiana

Patronat Reial  
Monestir de Santa  
Maria de Poblet

Cercle Català de  
Madrid

Institut d'Estudis  
Catalans

Reial Acadèmia de  
Belles Arts Sant Jordi

Associació Univ.  
Progressista d'Estiu  
de Catalunya

Fundació Centre  
Internacional de  
Música Antiga

Associació ACUB  
Àmbit Cultural de  
Benedictines

Fundació Joan  
Maragall

Fundació privada  
Taller de Músics

Conservació i catalogació del fons de la  
biblioteca balmesiana

Tractament arxivístic i digitalització de la  
documentació del fons Jaume Miravitlles i  
Navarra

Suport a les representacions realitzades pel  
grup de teatre Santiago Rusiñol, que mitjançant  
la seva activitat fomenta lacultura i llengua  
catalanes fora del territori de parla catalana, i  
que serveix d'eix d'unió entre societats

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

Organització d'actes públics com són la  
realització de concerts, la presentació de llibres  
o les exposicions per tal de promoure la cultura i  
l'art entre la ciutadania així com la conservació i  
estudi del patrimoni cultural nacional

Organització de les jornades UPEC 2022

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

Quarta fase del projecte de digitalització  
i elaboració del catàleg de la col·lecció de  
pergamins del fons del monestir de Santa Clara 
de Barcelona

Promoció d'iniciatives culturals en pro de la  
cohesió social mitjançant la difusió d'activitats  
de formació obertes dedicades al diàleg entre la  
cultura i el cristianisme i al tractament  
interdisciplinari de la matèria

Taller de Músics Node de Creació i Difusió  
Musicals

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33600

48915

48916

48917

48919

48921

48922

78900

78901

78903

78900

Fundació Alfonso  
Comin

Fed. Entitats  
Culturals Andaluses  
a Cat. (FECAC)

Associació Welcome  
Talent Society

Associació d'Editors  
en Llengua Catalana

Fundació Òpera a  
Catalunya

Reial Cercle Artístic  
de Barcelona

Institut d'Estudis  
Catalans

Ateneu Barcelonès

Reial Academia  
Bones Lletres de  
Barcelona

Reial Acadèmia de  
Medicina de  
Catalunya

Activitats de descripció, catalogació i  
digitalització del fons documental de la Fundació

Jornades Dia d'Andalusia 2022 i Feria de Abril  
de Catalunya 2022

Crida i difusió dels Premis Talent Cambra 2022

Setmana del Llibre en Català

Cicle Òpera a Catalunya

Programa d’exposicions d’arts plàstiques

Obres de restauració de l'edifici i les  
instal·lacions de la Casa de la Convalescència i  
el jardí Rodoreda

Adequació del sistema d’extinció i seguretat de  
la Biblioteca Patrimonial de l’Ateneu

Inversions (renovació maquinari i programari,  
mobiliari i conservació arxiu)

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

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa

Concessió  
directa (*)

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

33600

33600

33600

33600

33600

33600

33600

43300

43900

43900

78901

78902

78903

78904

78905

78906

78907

48900

46700

48900

Bisbat de Vic

Fundació Cova Sant  
Ignasi - Manresa

Transf. a fam. i  
institucions sense  
fins de lucre

Fundació Hospital de  
la Santa Creu de Vic

Reial Acadèmia de  
Ciències i Arts de  
Barcelona

Església Sta. Maria  
de Montalegre

Basílica Sants  
Màrtirs Just i Pastor

As. Agrària Joves  
Agricultors de  
Barcelona (ASAJA)

Transferències  
corrents a consorcis

Transf. a fam. i  
institucions sense  
fins de lucre

Conveni amb el Bisbat de Vic i l'Ajuntament de  
Manresa per a actuacions de restauració de la  
Basílica Santa Maria de l'Alba de Manresa

Obres de rehabilitació i millora de l'Església de  
Santa Llúcia i la Capella del Rapte de Sant  
Ignasi

Restauració del campanar del Santuari de la  
Gleva (Les Masies de Voltregà)

Restauració i adequació de l’interior de  
l’església de la Santa Creu: paranimf del  
Campus Ciutat de Vic

Obres de rehabilitació de la seu

Segona Fase rehabilitació Església

Reparació vitralls

Activitats per a la defensa i foment dels  
interessos dels professionals del sector, així  
com per donar suport, formació i informació a  
persones i empreses del sector agrícola,  
ramader i forestal

Col·laboracions d'interès públic

Col·laboracions d'interès públic

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Nominativa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

43900

43900

43900

43900

43900

46200

91200

91200

91200

91200

48901

48905

48906

48907

48908

45330

45330

45390

46700

48900

Unió de Pagesos de  
Catalunya

Col·legi  
d'Economistes de  
Catalunya

Col·legi d'Enginyers  
Tècnics d'Obres  
Públ. de Cat.

Associació Barcelona  
Global

Col·legi Of. d'Agents  
i Comissionistes  
Duanes Bcn

Transferències  
corrents a  
universitats  
públiques

Transferències  
corrents a  
universitats  
públiques

Institut Cartogràfic i  
Geològic de  
Catalunya

Transferències  
corrents a consorcis

Transf. a fam. i  
institucions sense  
fins de lucre

Desenvolupament de diverses activitats  
emmarcades al projecte "Terra Pagesa"

Jornada dels Economistes 2022

Congrés nacional d'enginyeria municipal per  
poder compartir experiències i coneixement,  
introduir i potenciar la innovació ila sostenibilitat

Programa Barcelona & Partners

Jornades, seminaris i actes, organitzats dintre  
del marc de celebració dels 125 anys d'història  
del Col·legi Oficial d'Agents de Duanes

Desenvolupar Màster Innovació Pública

Càtedra Universitat de Barcelona de  
Comunicació clara

Delimitació dels límits administratius dels  
municipis de la demarcació territorial de  
Barcelona

Col·laboracions d'interès públic

Col·laboracions d'interès públic

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Nominativa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

91200

91200

91200

91200

91200

91200

91200

91200

92400

94100

48901

48902

48905

48907

48908

48909

48912

48913

48900

45000

Grups polítics  
Diputació de  
Barcelona

Fundació Ernest  
Lluch

As. de Municipis de  
l'Arc Metropolità de  
Barcelona

Fundació Universitat  
Catalana d'Estiu

Fundació Catalunya  
Europa

Amical Mauthausen

Fundació B_Tec  
Campus Diagonal-
Besòs

Memòria  
democràtica

Fundació Olof Palme

Transf. corrents a  
administració gral. de  
les CA

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

Desenvolupament i organització de diverses  
activitats culturals i educatives

Realització d'estudis, anàlisis i diversos  
projectes

Organització de l'edició 2022 de la Universitat  
Catalana d'Estiu

Organització i desenvolupament del cicle de  
debats Re-city

Activitats relacionades amb el projecte Xarxa  
Mai Més 2022

Col·laborar en l’impuls estratègic del Campus  
Diagonal-Besòs

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

Projecte de cooperació, sostenibilitat, solidaritat i  
drets humans

Col·laboracions d'interès públic

Concessió  
directa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Concurrència  
competitiva

Nominativa

Concessió  
directa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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10500

10500

10500

10500

11020

11020

1A000

1A000

1A000

1A000

94100

94100

94210

94210

92050

92050

92000

92000

92000

92200

45331

45332

46200

46500

46200

48100

46200

48900

48901

46200

Transferències  
corrents a  
universitats  
públiques

Universitat Pompeu  
Fabra

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Transferències  
corrents a  
comarques

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Premis, beques i  
pensions d'estudi i  
investigació

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Il·lustre Col·legi de  
l'Advocacia de  
Barcelona

Rescabalament  
despeses judicials  
per raó de servei

Funcions públiques

Col·laboracions d'interès públic

Edició del Diari de Barcelona

Col·laboracions d'interès públic

Col·laboracions d'interès públic

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

Premis lligats a diferents promocions de la  
Diputació

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

Conveni de col·laboració amb l'objectiu de  
garantir als alumnes llicenciats en dret la  
possibilitat d'aprofundir en el coneixement  
pràctic de l'administració pública

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

Prestar assistència per al desenvolupament de  
les funcions de Secretaria - Intervenció

Concessió  
directa

Nominativa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Nominativa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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1A000

20100

20100

20100

20200

20202

20202

20202

20202

20310

92200

92010

92010

94100

94100

91200

93300

93300

93300

93312

46800

48100

48900

45000

75330

48000

45370

46200

75300

45330

Funcions públiques

Beques

Centrals sindicals

Cent. Ass.Dr. Emili  
Mira i López

Universitat de  
Barcelona

Atencions benèfiques  
i assistencials

Manteniment Torre  
Marimon

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

FIRA 2000, SA

Universitat de  
Barcelona. Bus  
recinte

Prestar assistència per al desenvolupament de  
les funcions de Secretaria - Intervenció

Atorgament de beques de col·laboració per  
completar la formació teòrica i pràctica dels  
estudiants, de formació professional dual o  
universitaris, i la preparació professional dels  
graduats i titulats universitaris

Subvenció sindicats de la corporació

Assumir el pagament dels complements  
personals transitoris del personal funcionari no  
assistencial segons conveni regulador del  
traspàs a l'Administració de la Generalitat de  
Catalunya dels serveis assistencials de salut  
mental i sociosanitaris

Campus alimentació Torribera

Despesa corresponent pensió vitalícia

Conveni manteniment espai públic. Torre  
Marimon (IRTA)

Despeses corresponents a la gestió de  
postvenda dels habitatges de protecció oficial  
provinents de PROLHASA i que encara tenen  
garanties decennals

Conveni de col·laboració per al finançament de  
l'ampliació de la Fira de Barcelona (període  
2022-2025)

Despesa subjecte al conveni de col·laboració  
entre la Diputació de Barcelona i la Universitat  
de Barcelona per regular el cofinançament del  
servei de transport intern del campus Mundet

Concessió  
directa

Concurrència  
competitiva

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa (*)

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

43900

43900

43900

43900

43900

43900

43900

43900

43900

43900

46200

46502

46702

48900

48901

48902

48903

48904

48905

48906

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Consell Comarcal del  
Vallès Oriental

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

Pla Estratègic  
Metropolità de  
Barcelona

CordiBaix

Foment del Treball  
Nacional

Fundació ESADE

Actuacions destinades al suport del  
desenvolupament econòmic, turisme i comerç

Xarxa LISMIVO (inserció de persones amb  
diversitat funcional)

BNEW Barcelona New Economy Week

Actuacions destinades al suport del  
desenvolupament econòmic, turisme i comerç

Suport al Fòrum Empresarial del Llobregat, una  
iniciativa promoguda per l'empresariat de  
l'Hospitalet i el Baix Llobregat per establir un  
punt de trobada estable per posar en comú  
dinàmiques d'impuls econòmic, social i cultural  
de la zona

Sistema d'Informació Metropolità d'Activitat  
Econòmica i Innovació (SIMAE)

Suport als processos de reflexió estratègica que  
formen part en l'elaboració del Pla Estratègic  
2030-Barcelona Demà

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

Actuacions destinades al foment de  
l'emprenedoria

Formació de directius públics i privats en la  
gestió de la cooperació publicoprivada  
mitjançant el programa Partners

Concessió  
directa

Concessió  
directa (*)

Nominativa

Concessió  
directa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

43900

43900

43900

43900

43900

43900

43900

43900

43900

43900

48909

48910

48911

48913

48914

48919

48920

48921

48923

48924

Fundació Inform

Fundació Ship2B

Talent Femení  
Associació  
Empresarial Penedès

Unió General de  
Treballadors

Comissions Obreres

Fundació  
TecnoCampus  
Mataró-Maresme

Associació Fòrum  
Dona Activa

Pacte Ind. Regió  
Metropolitana de Bcn

Associació Innobaix

Fundació Gaspar i  
Espuña - Cett

Programa de simulació d'empreses amb  
finalitats educatives (SEFED)

Actuacions destinades a l'impuls de  
l'emprenedoria social

Celebració dels premis anuals Talent Femení,  
amb la finalitat de fer visible els valors humans,  
socials i professionals de la dona en la seva  
condició d'empresària

Tasques destinades a l'anàlisi del mercat de  
treball

Evolució i anàlisis del mercat de treball

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

Projecte "Dona Activa: competències  
tecnològiques"

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

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

Concurs de projectes emprenedors en el sector  
turístic

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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30000

30000

30000

30100

30103

30103

30103

30103

30103

30103

43900

43900

43900

43900

43300

43300

43300

43300

43300

43300

48925

49001

76200

45390

45330

46200

46400

46700

46701

48900

Fundació Icaria  
Iniciatives Socials

FERRMED, ASBL

Ajuntament de Vic

Circuit de Catalunya

Transferències  
corrents a  
universitats  
públiques

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Transferències  
corrents a àrees  
metropolitanes

Transferències  
corrents a consorcis

Fira Internacional de  
Barcelona

Transf. a fam. i  
institucions sense  
fins de lucre

Actuacions per facilitar les relacions entre  
empreses i entitats socials que ocupen a  
persones amb risc d'exclusió social, amb  
l'objectiu d'afavorir la seva integració  
sociolaboral

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

Segona fase del projecte cultural, turístic i  
estratègic conegut com a Vicpuntzero

Actuacions per promoure el clúster del motor a  
Catalunya

Conveni de col·laboració per al Programa  
d'Acceleració ESA BIC Barcelona. Les línies de  
treball són el desenvolupament de tecnologies i  
serveis basats en satèl·lits i fomentar la indústria  
europea, oferint suport a empreses per a la seva  
acceleració eco.

Programa Reempresa

Portal-cercador immobiliari per empreses,  
Ubicaempresa

Projecte Global Entrepreneurship Monitor (GEM)  
2021 i Programa Reempresa

Suport al Saló Emprenedor Biz Barcelona 2022

Programa de Creixement empresarial, Programa  
de Reempresa i SOS Mentoring

Nominativa

Nominativa

Concessió  
directa (*)

Nominativa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Nominativa

Concessió  
directa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió

12/38 27/06/2022



Pressupost 2022 - Pla estratègic de subvencions 
Actualitzat a data darrer Ple 26/05/2022

30200

30201

30201

30201

30201

30201

30201

30201

30300

30300

43200

43201

43201

43201

43201

43201

43201

43201

43100

43100

46700

46200

46500

46700

46901

47900

48900

48901

46200

46300

Consorci de Turisme  
de Barcelona

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Plans de  
dinamització turística

Plans de  
dinamització turística

Transferencies  
corrents a empreses  
municipals

Altres subvencions  
corrents a empreses  
privades

Transf. a fam. i  
institucions sense  
fins de lucre

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

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Mancomunitat  
Intermunicipal de la  
Conca d' Òdena

Conveni amb el Consorci de Turisme de  
Barcelona per a la realització d'accions  
conjuntes per a la Destinació Barcelona

Suport en matèria de turisme

Desenvolupament del Pla d'accions anuals de  
dinamització turística en base al conveni signat  
amb la Diputació de Barcelona

Desenvolupament del Pla d'accions anuals de  
dinamització turística en base al conveni signat  
amb la Diputació de Barcelona

Atorgar subvencions relacionades amb l'ambit  
del turisme

Suport al turisme sostenible a través del  
coneixement, innovació, recerca i formació.

Suport per accions de turisme, especialment  
amb fundacions de recerca per a col·laboracions  
amb el Laboratori de Turisme de l'Oficina  
Tècnica de Turisme

Conveni de col·laboració amb la Cambra de  
Comerç, Serveis, Indústria i Navegació per  
treballar en el compromís per la sostenibilitat  
turística en destinacions a la província de  
Barcelona

Suport en l’àmbit de la promoció, consolidació i  
millora del sector comercial local

Projecte de suport al comerç de la Conca  
d'Òdena

Nominativa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Nominativa

Concessió  
directa

Nominativa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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30300

30301

40000

40000

40000

40000

40000

40000

40000

40000

43100

43100

33300

33300

33400

33400

33400

33400

33400

33400

48900

48900

76700

76702

46200

48903

48904

75300

76700

78901

Transf. a fam. i  
institucions sense  
fins de lucre

Transf. a fam. i  
institucions sense  
fins de lucre

Consorci del  
Patrimoni de Sitges

Consorci Drassanes  
Reials i Museu  
Marítim

Esdeveniments  
culturals  
excepcionals

Esdeveniments  
culturals  
excepcionals

Societat Coral Amics  
de la Unió

Consorci del Gran  
Teatre del Liceu

Centre Cultura  
Contemporània  
Barcelona

Fundació Teatre  
Lliure

Conveni específic de col·laboració entre la  
Diputació de Barcelona i PIMEC, Petita i Mitjana  
Empresa de Catalunya, per al desenvolupament  
de la quarta i cinquena edició del programa  
Comerç 21. Vigència des de l'1/7/20 al 31/05/23

Suport a la millora de la competitivitat de les  
empreses comercials i de serveis i la millora de  
l’oferta comercial dels municipis, així com la  
transmissibilitat de les parades en un mercat  
municipal, assegurar la continuïtat i la successió

Suport a les inversions del Consorci del  
Patrimoni de Sitges

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

Suport en l'organització d'esdeveniments  
singulars/excepcionals

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

Internacionalització del Cant coral català

Suport als projectes d'inversió del Consorci del  
Gran Teatre del Liceu

Suport a les inversions del Centre de Cultura  
Contemporània de Barcelona

Suport a les inversions de la Fundació Teatre  
Lliure

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Nominativa

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa (*)

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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40100

40100

40100

40100

40100

40100

40100

40100

40100

40100

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

46201

48900

48901

48902

48903

48904

48905

48906

48916

48917

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Esdeveniments  
excepcionals

Conveni Fundació  
Privada Miquel Martí  
i Pol

Institut d'Estudis  
Catalans

Activitats de cultura  
popular i tradicional

Fundació Escola  
Valenciana

Fundació Francesc  
Eiximenis

Acció Cultural País  
Valencià

Convocatòria entitats  
representatives del  
sector

Acadèmia de les arts  
i les ciències  
cinematograf.

Suport a Ajuntaments

Suport als esdeveniments  
singulars/excepcionals organitzats per les  
entitats culturals

Conveni a signar per dinamitzar el llegat del  
poeta Miquel Martí Pol

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

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

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

Suport a l'organització dels premis Octubre

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

Suport a les entitats representatives dels  
diferents sectors culturals i/o dels seus  
professionals

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

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concessió  
directa (*)

Nominativa

Concurrència  
competitiva

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Concurrència  
competitiva

Nominativa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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40100

40100

40100

40100

40102

40102

40102

40102

40103

40103

33400

33400

33400

33410

33220

33300

33300

33300

33410

33410

76200

76700

76800

46200

76290

46201

76290

76291

45390

46200

Pla de xoc_Projectes  
de suport a la cultura

Consorci de la  
Colònia Güell

Pla de xoc_Projectes  
de suport a la cultura

Institut de Cultura de  
Barcelona

Aparells de control  
climàtic arxius  
municipals

Ajuntament de  
Vilanova i la Geltrú.  
Can Papiol

Equipaments tècnics  
municipals

Pla d'accessibilitat  
sensorial als museus  
locals

Oficina de Suport a  
la Iniciativa Cultural

Festivals artístics de  
referència

Pla de xoc per donar suport a la cultura

Suport a les inversions del Consorci de la  
Colònia Güell

Pla de xoc de projectes de suport a inversions  
en l'àmbit de la cultura

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

Actualització i renovació del parc de  
termohigròmetres i deshumidificadors de la  
Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d'Arxius  
Municipals

Conveni de cessió d'ús de l'immoble Museu  
Romàntic Can Papiol

Adquisició de béns inventariables, principalment  
aparells de control climàtic i ambiental per a ser  
lliurats als museus locals i contribuir a la millora  
de les condicions de conservació dels seus fons

Adquisició de béns inventariables (maquetes,  
mòduls multisensorials, etc.) per a ser lliurats als  
museus locals en el marc del programa  
d'accessibilitat sensorial

Conveni amb l'Oficina de Suport a la Iniciativa  
Cultural del Departament de Cultura de la  
Generalitat de Catalunya per tal de donar suport  
conjuntament a la programació escènica i  
musical municipal estable de la demarcació de  
Barcelona

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

Concurrència  
competitiva

Concessió  
directa (*)

Concurrència  
competitiva

Nominativa

Concessió  
directa

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa i  
concurrència  
competitiva

Concessió  
directa i  
concurrència  
competitiva

Concessió  
directa (*)

Concurrència  
competitiva

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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40103

40103

40103

40103

40103

40103

40103

40103

40103

40103

33410

33410

33410

33410

33410

33410

33410

33410

33410

33410

46700

47900

48100

48901

48902

48903

48904

48905

48906

48907

Transferències a  
consorcis

Orquestra Simfònica  
del Vallès, SAL

Premi Frederic Roda  
de teatre

Festivals artístics  
d'entitats culturals

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

Conveni producció exposició Història de les  
mans

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

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

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

Suport a les programacions d'espectacles per a  
públic infantil i juvenil de la fundació

Suport a les programacions d'espectacles per a  
públic infantil i juvenil de l'agrupació

Suport a l'organització de la Xarxa de Músiques  
a Catalunya com a plataforma de promoció dels  
joves intèrprets de música. Aquest circuit  
professional de concerts aposta pels joves  
talents, els quals ofereixen gires de concerts

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

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

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

Concessió  
directa

Nominativa

Concurrència  
competitiva

Concurrència  
competitiva

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Concurrència  
competitiva

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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40200

40200

40200

40200

40200

40200

40200

40200

40200

50002

33210

33210

33210

33210

33210

33210

33210

33210

33210

17200

46200

46201

46202

46203

46204

48901

48902

48903

48905

45301

Ajuntaments amb  
biblioteca de la XBM

Biblioaccés

Bibliolab

Organisme Autònom  
de Patrimoni Victor  
Balaguer

Lectura petits  
municipis

Biblioteca Pública  
Arús

Ateneu Barcelonès

Seminari Conciliar de  
Barcelona

Reial Acadèmia de  
les Bones Lletres de  
Barcelona

Transferències  
corrents a altres ens  
de les CA

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

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

Desenvolupament del projecte BiblioLab en els  
ajuntaments

Subvenció adreçada al manteniment de la  
col·lecció

Suport a la dinamització de lectors en petits  
municipis

Manteniment biblioteca i catàleg

Manteniment biblioteca i catàleg

Manteniment biblioteca i catàleg

Manteniment biblioteca i catàleg

Creació partida pressupostària per a Subvencio  
Life Biorefformed

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concurrència  
competitiva

Nominativa

Concessió  
directa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Concessió  
directa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

17200

17200

17200

17200

17200

17200

17200

17200

17200

17200

46200

46201

46202

48100

48900

48901

48903

48904

48905

48906

Àrees gestió  
prioritària grans  
incendis forestals

Restauració zones  
cremades

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Premis de prevenció  
d'incendis forestals

Àrees gestió  
prioritària grans  
incendis forestals

Federació Catalana  
Assoc. de Propietaris  
Forestals

Secretariat Feder.  
Agrupacions de  
Defensa Forestal

Federació ADF de  
l'Anoia

Federació ADF del  
Bages-Moianès

Federació ADF del  
Baix Llobregat

Ajuts per a l'execució de treballs silvícoles en  
zones prioritàries per a la prevenció de grans  
incendis forestals

Restauració de les zones forestals afectades  
pels incendis ocorreguts a la demarcació de  
Barcelona l'estiu del 2021

Creació nova partida per a tramitació subvenció

26a edició dels premis a la prevenció d'incendis  
forestals destinats a les federacions  
i agrupacions de defensa forestal de la província  
de Barcelona

Ajuts a associacions de propietaris forestals per  
a l'execució de treballs silvícoles en zones  
prioritàries per a la prevenció  
d'incendis forestals

Ajuts a l'organització i actuacions de prevenció i  
extinció d'incendis forestals per part de les  
agrupacions de defensa forestal

Ajuts a l'organització i actuacions de prevenció i  
extinció d'incendis forestals per part de les  
agrupacions de defensa forestal

Ajuts a l'organització i actuacions de prevenció i  
extinció d'incendis forestals per part de les  
agrupacions de defensa forestal

Ajuts a l'organització i actuacions de prevenció i  
extinció d'incendis forestals per part de les  
agrupacions de defensa forestal

Ajuts a l'organització i actuacions de prevenció i  
extinció d'incendis forestals per part de les  
agrupacions de defensa forestal

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concessió  
directa i  
concurrència  
competitiva

Concurrència  
competitiva

Concessió  
directa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

17200

17200

17200

17200

17200

17200

17200

17200

17200

41400

48907

48908

48909

48910

48911

48912

48913

48914

48915

46701

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

European Forest  
Institute

Asociación Española  
de Ciencias  
Forestales

Restauració zones  
cremades

Consorci  
Desenvolupament  
Rural Cat Central

Ajuts a l'organització i actuacions de prevenció i  
extinció d'incendis forestals per part de les  
agrupacions de defensa forestal

Ajuts a l'organització i actuacions de prevenció i  
extinció d'incendis forestals per part de les  
agrupacions de defensa forestal

Ajuts a l'organització i actuacions de prevenció i  
extinció d'incendis forestals per part de les  
agrupacions de defensa forestal

Ajuts a l'organització i actuacions de prevenció i  
extinció d'incendis forestals per part de les  
agrupacions de defensa forestal

Ajuts a l'organització i actuacions de prevenció i  
extinció d'incendis forestals per part de les  
agrupacions de defensa forestal

Ajuts a l'organització i actuacions de prevenció i  
extinció d'incendis forestals per part de les  
agrupacions de defensa forestal

Cooperació internacional en matèria d'incendis  
forestals

Col·laboració en l'organització del congrés  
forestal espanyol 2022 a Lleida

Restauració de les zones forestals afectades  
pels incendis ocorreguts a la demarcació de  
Barcelona l'estiu del 2021

Activitats de desenvolupament rural dins  
l'estratègia LEADER dutes a terme en municipis  
de Barcelona

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Concessió  
directa

Nominativa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

50002

41400

41400

41400

41400

41400

41400

41400

41400

41400

41400

48900

48901

48902

48903

48904

48905

48906

48907

76200

76201

Foment espais  
agraris singulars

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

Transf. a fam. i  
institucions sense  
fins de lucre

Ajuntament de Jorba

Xarxa 
d'infraestructures  
transf. 
agroalimentària

Ajuts per al foment de projectes d'espais i  
productes agraris singulars

Pla jornades de transferència de coneixement i  
formació a la pagesia de la demarcació de  
Barcelona

Pla transferència de coneixement i formació  
específica a ramaders d'oví i cabrum en  
extensiu de la demarcació de Barcelona

Ajuts per al desplegament del pla estratègic del  
parc rural del Montserrat a l'associació de  
municipis del parc rural del Montserrat

Activitats de desenvolupament rural dins  
l'estratègia LEADER dutes a terme en municipis  
de Barcelona

Activitats de desenvolupament rural dins  
l'estratègia LEADER dutes a terme en municipis  
de Barcelona

Activitats de desenvolupament rural dins  
l'estratègia LEADER dutes a terme en municipis  
de Barcelona

MC per fer front a la subvenció de 15.000 euros  
a Unió de Pagesos

Ajut obrador comunitari parc agrari de la conca  
d'Òdena

Inversions en infraestructures de transformació  
agroalimentària d'ús compartit i plans  
alimentaris

Concessió  
directa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Concessió  
directa

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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50002

50100

50100

50200

50200

50200

50200

50200

50200

50200

41400

45300

45300

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

76700

76200

76201

46200

48901

76200

76201

76202

76203

76204

Consorci del  
Moianès

Ajuntament de  
Sabadell

Ajuntament de Santa  
Coloma de Gramenet

Ajuntament de  
Pallejà

Col.legi Arquitectes  
de Catalunya  
(COAC)

Campus universitari  
Ciències de la Salut  
a l'Anoia

Ajuntament de  
Gualba

Ajuntament de  
Manresa

Centre de  
radioteràpia a  
Granollers

Ajuntament de  
Montmaneu

Projecte d'escorxador comunitari de baixa  
capacitat del Moianès

Obres de millora de la calçada de la carretera  
BV-1414, al terme municipal de Sabadell

Traspàs carreteres BV-5000 i tram BV-5001 a  
Santa Coloma de Gramenet

Reparacions edificis municipals

Premi Diputació de Barcelona a les millors  
iniciatives municipals a l'espai públic

Projecte per a la construcció del Campus  
universitari Ciències de la Salut a l'Anoia

Adequació, actualització i millora edifici casa de  
la vila, fase I

Projectes per a la millora d'edificis

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

Complementar la subvenció que té l’ajuntament  
per part de l’Agència Catalana de l’Aigua per la  
portada d’aigua en alta al nucli de Montmaneu

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa (*)

Nominativa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Nominativa

Nominativa

Concessió  
directa

Nominativa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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50200

50200

50200

50200

50200

50200

50200

50200

50200

50200

15000

15000

33600

33600

33600

33600

33600

33600

33600

33600

76300

76500

46200

46201

48900

48901

76200

76202

76205

76207

Mancomunitat  
Intermunicipal  
Beguda Alta

Consell Comarcal de  
l'Anoia

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Agència  
Desenvolupament  
del Berguedà

Col·legi d'Arquitectes  
de Catalunya  
(COAC)

Transferencies  
corrents

Ajuntament de Sant  
Cugat del Vallès

Ajuntament de  
Fonollosa

Ajuntament Pont de  
Vilomara

Ajuntament de Santa  
Maria de Miralles

Habilitar sortida emergència escola i  
insonorització local social

Projecte d’Especialització i Competitivitat  
Territorial (PECT) Urban Mobility

Gestió, foment i ordenació ús públic Montgròs

Monuments Berguedà. Visites i dinamització

Aportació a l'organització del "Curs Internacional  
d'intervenció en el patrimoni arquitectònic"

Transferencies corrents

Suport a la restauració del Monestir de Sant  
Cugat del Vallès

Església de Sant Vicenç de Fals. Restauració de  
les façanes de l'església

Església de Matadars. Adequació de l'entorn  
immediat de l'església

Castell de Miralles. Restauració del recinte  
sobirà

Concessió  
directa

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa

Concessió  
directa (*)

Nominativa

Concessió  
directa i  
concurrència  
competitiva

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa (*)

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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50200

50200

50200

50200

50200

50300

50400

50400

50400

50400

33600

33600

33600

43201

43201

15100

17230

17230

17230

17230

76208

76209

78901

75100

76300

46700

45000

45331

46700

48904

Masies de Voltregà

Ajuntament de  
Veciana

Ampliació del Museu  
de Montserrat

PT_Projecte Vies  
Blaves Barcelona

Transferències  
capital a  
Mancomunitats

Transferencies  
corrents a Consorcis

Organització congrés  
Int. 
Symposium on Wild 
Boar

Universitat  
Politècnica de  
Catalunya

Consorci del Ter

Consorci Forestal de  
Catalunya

Restauració campanar Santuari de la Gleva

Restauració del recinte de tramuntana. Castell  
de Segur

Subvenció a la Orden San Benito de l'Abadia de  
Montserrat per ampliació i millora del museu

Transf. Cap a org. Autònoms i agències de les  
C.A. Projecte Vies Blaves Barcelona

Transferències capital a Mancomunitats

Subvenció de l'Observatori Metropolità  
d'Habitatge de Barcelona

Despeses d'organització del Congrés  
Symposium on Wild Boar

Subvenció a la Universitat Politècnica de  
Catalunya pel màster de paisatgisme

Subvenció amb conveni destinada a finançar la  
realització de projectes de conservació del medi  
natural al llarg del riu Ter i afluents

Projecte d'establiment d'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

Concessió  
directa

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concessió  
directa i  
concurrència  
competitiva

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

42120

45330

45331

45370

45371

45390

45391

45392

46201

46202

Consejo Superior de  
Investigaciones  
Científicas

Transferències  
corrents a  
universitats  
públiques

Projecte Carimed

IRTA. Projecte  
Castanyer

Servei Meteorològic  
de Catalunya

Estades en  
equipaments de la  
Xarxa de Parcs

Reial Acadèmia de  
Ciències i Arts de 
Barcelona

Centre Tecnològic  
Forestal de  
Catalunya

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Patronat Museu  
Etnològic del  
Montseny La Gabella

Conveni de col·laboració per l’anàlisi de dades  
hidrològiques

Desenv. i exec. estudi sobre  
immunocontracepció en senglar; desenv. Centre  
de Monitoratge de la Biodiv. de Muntanyes  
Mediterrànies pel seg. de la biodiv., la recerca i  
donar eines per a la gestió i conservació  
sostenible de la biodiv. i recursos naturals

Establiment del marc de col·laboració entre la  
Diputació de Barcelona i la Universitat de  
Barcelona per tal de desenvolupar les accions  
vinculades al seguiment del canvi ambiental de  
la xarxa fluvial de la província de Barcelona

Projecte de recuperació de la producció de  
castanya al Parc Natural del Montseny

Conveni amb el Servei Meteorològic de  
Catalunya per al reforç de la Xarxa Fenològica  
de Catalunya i l'estudi dels impactes del canvi  
climàtic a la Xarxa de Parcs Naturals

Subvencions destinades a escoles de la  
província de Barcelona per estades als  
equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals de  
la Diputació de Barcelona

Manteniment de la funcionalitat de l'estació  
sismogràfica instal·lada a la finca de  
Fontmartina, propietat de la Diputació de  
Barcelona, en terme municipal de Fogars de  
Montclús, en el Parc Natural i Reserva de la  
Biosfera del Montseny

Conveni amb el Centre de Ciència i Tecnologia  
Forestal de Catalunya per a la conservació i  
millora del patrimoni natural

Funcionament dels equip. d'info. i prestació  
d'altres serveis d'atenció al públic; recollida i  
tractament de residus mpals. dins dels parcs;  
manteniment i funcionament dels centres de  
documentació dels parcs; execució del Pla  
estratègic seg. i recerca

Realització de projectes i programes de gestió  
cultural dins l'àmbit del Parc Natural i Reserva  
de la Biosfera del Montseny

Nominativa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Nominativa

Concessió  
directa (*)

Concurrència  
competitiva

Nominativa

Nominativa

Concessió  
directa

Nominativa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

46203

46204

46205

46206

46700

46701

46702

46703

46800

47900

Ajuntament de  
Masquefa. CRARC

Ajuntament de  
Pineda de Mar

Campanya  
d'informació

Foment polítiques  
locals

Transferències  
corrents a consorcis

Autoritat del  
Transport Metropolità

Consorci de la Vall  
de Ges, Orís i  
Bisaura

Consorci de la Vall  
de Ges, Orís i  
Bisaura. Escola

Programa El  
Montseny a l'escola

Altres subvencions  
corrents a empreses  
privades

Projecte que es desenvolupa al Centre de  
Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya  
(CRARC)

Realització de l'inventari de camins dels espais  
naturals d'accés al Parc del Montnegre i el  
Corredor i camins municipals

Realització dels serveis d'informació dels parcs

Desenvolupament del programa d'educació  
ambiental "El Montseny a l’escola"; la realització  
de projectes, programes i serveis en relació amb  
el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del  
Montseny, vinculats a l’equipament "Espai  
Montseny" de Viladrau
Aprofundir en  
el coneixem. de la biodiv. en l'àmbit de les zones  
càrstiques i les cavitats de la Xarxa de P.N.,  
estudi, seguiment i recopilació de dades per a  
usos científics, tècnics, de conserv. i també de  
formació i difusió dels resultats

Realització dels 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

Gestió de l'oferta de serveis dins l'àmbit de l'ús  
públic i la promoció econòmica al Parc del  
Castell de Montesquiu, incloent-hi l'atenció al  
públic i la realització d'activitats a l'equipament  
cultural i centre de recursos del castell i al seu  
entorn

Promoció de 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

Desenvolupament del programa d'educació  
ambiental "El Montseny a l'escola"

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

Nominativa

Nominativa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Nominativa

Concessió  
directa (*)

Nominativa

Concessió  
directa

Concurrència  
competitiva

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió

26/38 27/06/2022



Pressupost 2022 - Pla estratègic de subvencions 
Actualitzat a data darrer Ple 26/05/2022

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50402

50403

60000

60000

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17230

17231

23100

23100

47901

48900

48901

49000

76201

77000

78900

76700

46200

48900

Estades en  
equipaments de la  
Xarxa de Parcs

Estades en  
equipaments de la  
Xarxa de Parcs

Transf. a fam. i  
institucions sense  
fins de lucre

Obra Cultural de  
l'Alguer

Transferències de  
capital a ajuntaments

Transferències de  
capital a empreses  
privades

Transf. a fam. i  
institucions sense  
fins de lucre

Transferències de  
capital a consorcis

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Transf. a fam. i  
institucions sense  
fins de lucre

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

Subvencions destinades a escoles de la  
província de Barcelona per estades als  
equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals de  
la Diputació de Barcelona

Suport a entitats actuacions i activitats als parcs  
naturals; gestió i millora forestal i divulgació  
valors; foment pràctica excursion. a la XPN; 
conservació XPN; impuls  
agroforestal sost. àmbit P.N. del Montseny;  
promoció bones pràctiques turisme parcs

Dinamització dels espais naturals protegits a  
partir del seu patrimoni comú, la llengua i la  
cultura catalana

Convenis amb ajuntaments de la Reserva de la  
Biosfera del Montseny destinats a inversions

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

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

Obres a la seu del Consorci del Parc de la  
Serralada Litoral: Can Magarola

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

Suport municipal en l'àmbit de la igualtat i  
sostenibilitat social

Concurrència  
competitiva

Concurrència  
competitiva

Concessió  
directa i  
concurrència  
competitiva

Nominativa

Concessió  
directa

Concurrència  
competitiva

Concurrència  
competitiva

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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60000

60000

60100

60100

60101

60101

60101

60101

60101

60101

23100

23110

23100

23100

23100

23100

23100

23100

23100

23100

48901

48900

46201

48900

45302

48100

48900

48901

48902

48903

Col·laboració amb el  
Tercer Sector

Col·laboració amb el  
Tercer Sector

Programes d'inclusió  
social

Programes d'inclusió  
social. Entitats

Consorci del Barri de  
la Mina. Edifici Venus

Premis Josep Maria  
Rueda

Servei d'Orientació  
Jurídica (SOJ)

Servei 
d'intermediació en  
deutes habitatge  
(SIDH)

Foment d'habitatges  
d'inclusió social

Fundació Marianao

Per a 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 del  
Benestar Social
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

Despeses derivades de diversos programes  
d'inclusió social adreçats als ens locals

Suport a programes d'inclusió social adreçats a  
entitats sense ànim de lucre

Aportació al Pla de gestió del Bloc Venus que  
pretén definir una estratègia que permeti  
analitzar amb profunditat l’estat actual de la  
gestió, des del punt de vista urbanístic, social i  
econòmic, definir una proposta de gestió i  
establir un calendari

Per a l'atorgament dels Premis Josep Maria  
Rueda en favor de persones físiques o  
jurídiques per a premiar i reconèixer projectes  
d’intervenció social

Col·laboració entre el Departament de Justícia  
de la Generalitat de Catalunya, Diputació de  
Barcelona i el Consell dels Il·lustres Col·legis  
d’Advocats de Catalunya per al funcionament  
dels Punts d’Orientació Jurídica Municipal  
(POJM) a diferents mpis.

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

Convocatòria de subvencions a favor d’entitats  
sense finalitat de lucre que gestionen habitatges  
d’inserció social

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

Concurrència  
competitiva

Concurrència  
competitiva

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Nominativa

Concurrència  
competitiva

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concurrència  
competitiva

Nominativa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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60101

60101

60101

60101

60101

60101

60101

60101

60101

60103

23100

23100

23100

23100

23100

23100

23100

23100

23100

23101

48908

48909

48910

48911

48913

48915

48916

48917

48925

46701

Entitats Catalanes  
d'Acció Social  
(ECAS)

Federació Banc dels  
Aliments

Feder. d'Empreses  
d'Inserció de  
Catalunya (FEICAT)

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

Consorci de l'Auditori  
i l'Orquestra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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60103

60103

60103

60103

60103

60103

60103

60103

60103

60103

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

48901

48907

48908

48911

48913

48914

48916

48917

48918

48919

Fundació Gresol  
Projecte Home

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

Cruz Roja Española

Fundació Catalana  
Síndrome de Down

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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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60103

60103

60103

60103

60103

60103

60103

60103

60103

60103

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

48921

48922

48924

48926

48927

48928

48929

48930

48931

48932

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)

Federació ECOM

Federació de  
Persones Sordes de  
Catalunya (FESOCA)

Federació Salut  
Mental de Catalunya

Federació Francesc  
Layret COCEMFE  
Barcelona

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

Dincat Federació

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

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

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

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

Suport a una entitat que l'Àrea d'Igualtat i  
Sostenibilitat Social considera estratègica en  
l'àmbit de les persones amb discapacitat física

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

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

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

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

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

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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60103

60103

60103

60103

60103

60103

60103

60103

60103

60103

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

23101

48933

48934

48935

48936

48937

48938

48939

78900

78901

78902

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

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

Federació Implantats  
Coclears

Fundació Carme  
Chacon

Fundació Aspronis

Prodiscapacitats  
Fundació Priv.  
Terrassenca PRODIS

Fundació AVAN

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)

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

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

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

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

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
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
Finançament de la reforma integral del Centre  
d'Atenció Especialitzada (CAE) i Residència  
d'ASPRONIS a Palafolls, un servei per a  
persones amb discapacitat intel·lectual amb  
necessitat de suport extens i generalitzat  
(discapacitat severa)

Suport per a la rehabilitació d'un centre per  
ampliar els serveis prestats per aquesta  
fundació d'atenció a persones amb discapacitat,  
malaltia mental i paràlisi cerebral de Terrassa

Suport per a la creació d'un centre d'atenció a  
persones que pateixen malalties neurològiques  
de la comarca del Vallès, a la ciutat de Terrassa.

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Concessió  
directa (*)

Nominativa

Nominativa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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60200

60300

60300

60300

60300

60300

60300

60300

60300

60300

23102

23110

23110

23110

23110

23110

23110

23110

23110

23110

48900

45331

46200

48902

48903

48905

48906

48909

48910

48911

Creu Roja  
Espanyola. Conveni  
voluntariat

Transferències  
corrents a  
universitats  
públiques

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

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

Associació La Sur

Projecte de Voluntariat Social destinat a la  
millora de la qualitat de vida dels usuaris dels  
diferents centres residencials adscrits a la  
Gerència de Serveis Residencials d'Estades  
Temporals i RESPIR

Col·laboració específica entre la Diputació de  
Barcelona i la Universitat Autònoma de  
Barcelona per tal de proveir l'oferta formativa  
destinada al desenvolupament de les polítiques  
públiques en gènere i igualtat

Suport municipal a projectes vinculats amb la  
igualtat i la ciutadania

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

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

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

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, és a dir, per millorar l'apoderament  
de les dones
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

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

Col·laboració en el manteniment del web  
Feminicidio.net que impulsa un espai virtual de  
connexió de xarxes entre la societat civil, l'àmbit  
acadèmic i les institucions públiques amb la  
finalitat de documentar i visibilitzar el feminicidi

Nominativa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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60300

60300

60300

60300

60301

60301

60301

60303

60303

60303

23110

23110

23110

23110

23110

23110

23110

23110

23110

23110

48913

48918

48919

48921

46200

48100

48900

45330

48901

48902

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

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

Barcelona Time Use  
Initiative for Healthy  
Society

Fundació Roure

Transferències  
corrents a  
ajuntaments

Concurs Francesca  
Bonnemaison

Transf. a fam. i  
institucions sense  
fins de lucre

Transferències  
corrents a  
universitats  
públiques

Associació d'Ajuda  
Mútua d'Immigrants a  
Catalunya

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

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

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

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

Suport en el programa "Viure i conviure" que  
promou i facilita les relacions solidàries i d'ajuda  
mútua intergeneracional. Proposa alternatives al  
problema de la solitud en persones grans i  
facilita l'alternativa d'habitatge als estudiants  
joves

Conveni_subvenció

Premi Francesca Bonnemaison per  
desenvolupar un projecte en l'àmbit de les  
polítiques de gènere

Suport puntual

Col·laboració amb 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

Servei d'assessorament jurídic gratuït  
especialitzat en matèria d'estrangeria, adreçat a  
persones estrangeres a la demarcació de  
Barcelona

Servei d'assessorament jurídic gratuït  
especialitzat en matèria d'estrangeria, adreçat a  
persones estrangeres a la demarcació de  
Barcelona

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Concessió  
directa

Concurrència  
competitiva

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Nominativa

Nominativa
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60303

60401

60401

60401

60401

60401

60401

60401

60401

60401

23110

31100

31100

31100

31100

31100

31100

31100

31100

31100

48920

45330

45331

46300

46500

48900

48901

48902

48903

48904

Federació Catalana  
de Voluntariat

Universitat Autònoma  
de Barcelona

Universitat Pompeu  
Fabra

Mancomunitat  
Penedès Garraf

Consell Comarcal del  
Baix Llobregat

Transf. a fam. i  
institucions sense  
fins de lucre

Fundació Lluita  
contra la Sida

Comitè 1r Desembre-
Plat. Unitària ONG  
SIDA Cat

Projecte dels NOMS  
- Hispanosida

Federació Catalana  
d'Entitats Contra el  
Càncer

Suport per continuar duent a terme accions de  
promoció del voluntariat social als municipis de  
la demarcació de Barcelona

Conveni de col·laboració amb la Universitat  
Autònoma de Barcelona per a la transferència  
de coneixement en matèria d’anàlisi estadístic a  
la planificació i implementació de les polítiques  
de salut local

Col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra  
per a la formació i transferència de coneixement  
en l'àmbit de la salut pública

Conveni amb la Mancomunitat Penedès Garraf  
per prestar el servei de vigilància i control  
establiments alimentaris en els municipis  
menors de 20.000 habitants del seu àmbit  
territorial

Conveni amb el Consell Comarcal del Baix  
Llobregat per prestar servei als municipis en el  
control de malalties emergents relacionades  
amb la presència de mosquits en el medi urbà i  
rural

Subvenció a la Sociedad Española de Salud  
Pública y Administración Sanitaria per a l'edició  
de la Gaceta Sanitària

Suport per dur a terme accions de prevenció,  
sensibilització i comunicació envers el VIH-SIDA

Suport per a l'enfortiment de les accions  
preventives i de sensibilització enfront del VIH-
SIDA al voltant del dia internacional de la SIDA i  
que s'ofereix als municipis i ens locals

Suport per a la promoció, sensibilització i  
conscienciació ciutadana sobre el VIH-SIDA a  
través de la defensa de les persones afectades

Suport en l'àmbit de la protecció social i la  
millora de la qualitat de vida dels pacients  
oncològics i les seves famílies

Nominativa

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa (*)

Nominativa

Nominativa

Concessió  
directa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa
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70100

70200

70200

80100

80100

80100

80100

80100

80100

80100

49100

92200

92200

32000

32000

32000

32000

32000

32000

32000

48100

48100

48900

46700

48901

48902

48903

48904

48905

48906

Premis, beques i  
pensions d'estudi i  
investigació

Ajuts estudis a  
empleats públics

Transf. a fam. i  
institucions sense  
fins de lucre

Consorci Universitari  
UNED Província de  
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

Premis Apps & IoT Contest

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

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

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

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

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

XXV Jornades internacionals d'història de  
l'educació

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

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

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

Concurrència  
competitiva

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Nominativa

Concurrència  
competitiva

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa
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80100

80100

80100

80200

80200

80200

80200

80200

90100

90100

32000

32000

32000

34100

34100

34200

34200

34200

17210

17210

48907

48909

48910

46200

46203

76200

76202

76203

76200

76300

Fundació Barcelona  
Formació  
Professional

Fundació Jaume  
Bofill

Associació Catalana  
d'Escoles de Música

Institut Barcelona  
Esports

Esdeveniments  
esportius de caràcter  
extraordinari

Transferències de  
capital a ajuntaments

Ajuntament de  
Sabadell

Transf. capital  
ajuntaments

PT_Actuacions i inv.  
energia fonts  
renovables

Suport deixalleries  
tractament amiant

Suport a l'impuls d'accions de recerca i  
innovació en l'àmbit de la Formació Professional  
i la transferència de coneixement als ens locals

Suport al desenvolupament d’ecosistemes locals  
d’aprenentatge connectat, en el marc de  
l’Aliança Educació 360

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

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

Esdeveniments esportius amb un caràcter  
extraordinari que tinguin repercussió social,  
esportiva o econòmica i que no siguin recurrents  
temporalment i en el mateix territori

Recursos per atendre la subvenció per a les  
actuacions i millores necessàries per acollir el  
Mundial d'Hoquei Femení 2022 a Terrassa

Reconstrucció de la pista d'atletisme de  
Sabadell (hospital COVID)

Subvenció i donar suport a la celebració de la  
XXIII edició de l'europeu de Softbol femení  
absolut

Complementar part d'actuacions

Complementar les pròrrogues

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Concessió  
directa i  
concurrència  
competitiva

Concessió  
directa

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Concessió  
directa

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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90100

90100

90100

90100

90100

90100

17210

17210

17221

17221

17221

17221

76501

76700

46200

48902

48903

48904

Consell Comarcal del  
Berguedà

Suport deixalleries  
tractament amiant

Organisme Autònom  
de Mercats i Fires de  
Vic

Fundació CONAMA

Fundació Fira de  
Manresa

Entitats 
ambientalistes

Subvenció inversions nova recollida selectiva

Complementar les pròrrogues

Participació de la Fira de l'Energia Sostenible  
2022

Col·laborar en el principal fòrum de debat de les  
administracions locals de l'estat espanyol sobre  
sostenibilitat local i els plans d'acció contra el  
canvi climàtic

Celebració de la Fira Ecoviure 2022

Fomentar projectes locals sobre canvi climàtic,  
residus i ecosistemes aquàtics continentals

Concessió  
directa (*)

Concessió  
directa

Nominativa

Nominativa

Nominativa

Concurrència  
competitiva

Orgànic Subpr. Econ. Denominació Objecte Concessió
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