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FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA” 

BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2018 I 2017 (milers d’euros) 

ACTIU
Notes  

31/12/2018 31/12/2017 (*) 
Memòria

A) ACTIU NO CORRENT 11.306.043 11.304.082

Immobilitzat intangible  Nota 5 9.555 8.523

Aplicacions informàtiques  9.555 8.523

Immobilitzat material Nota 5 372.535 369.941

Terrenys i construccions 220.059 224.802

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 137.441 131.810

Immobilitzat en curs i bestretes 15.035 13.329

Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini 10.467.353 10.467.366

Instruments de patrimoni  Nota 6.1 10.467.353 10.467.353

Valors representatius de deute - 13

Inversions financeres a llarg termini  Nota 6.2 42.530 49.200

Instruments de patrimoni  251 251

Crèdits a entitats 432 540

Altres actius financers 474 311

Altres crèdits amb les administracions públiques 41.373 48.098

Actius per impost diferit Nota 11 414.070 409.052

B) ACTIU CORRENT 193.359 183.480

Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia - 139

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 6.906 6.991

Clients, empreses del Grup i associades Nota 12 89 2.038

Deutors diversos 586 956

Personal 108 99

Altres crèdits amb les administracions públiques Nota 6.2 6.123 3.898

Inversions en entitats del Grup i associades a curt termini Nota 6.1 144.982 139.301

Altres actius financers 144.982 139.301

Inversions financeres a curt termini 583 580

Instruments de patrimoni Nota 6.2 410 413

Crèdits a entitats Nota 6.2 108 108

Altres actius financers 65 59

Efectiu i altres actius líquids equivalents Nota 7 40.888 36.469

Tresoreria 40.888 36.469

TOTAL ACTIU (A + B) 11.499.402 11.487.562

Les Notes 1 a 18 i els Annexos 1 i 2 adjunts formen part integrant del Balanç a 31 de desembre de 
2018. 

(*) Es presenta, única i exclusivament, a efectes comparatius. 
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FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA”

BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2018 I 2017 (milers d’euros) 

PATRIMONI NET I PASSIU Notes  
31/12/2018 31/12/2017(*)

Memòria

A) PATRIMONI NET 11.174.499 11.118.297

Fons propis Nota 8 11.174.493 11.118.289

Dotació fundacional / Fons Social 5.868.000 5.868.000

Dotació fundacional / Fons Social 5.868.000 5.868.000

Reserves 5.049.309 5.049.309

Altres reserves 5.049.309 5.049.309

Excedent d’exercicis anteriors 200.980 127.831

Romanent 200.980 127.831

Excedent de l’exercici 56.204 73.149

Ajustos per canvis de valor 6 8

B) PASSIU NO CORRENT 95.911 122.756

Provisions a llarg termini Nota 9 702 1.231

Obligacions per prestacions a llarg termini al personal  412 941

Altres provisions 290 290

Deutes a llarg termini Nota 6.3 68.706 72.722

Altres passius financers 68.706 72.722

Deutes amb entitats del Grup i associades a llarg termini Nota 6.4 26.500 48.800

Passius per impost diferit Nota 11 3 3

C) PASSIU CORRENT 228.992 246.509

Provisions a curt termini Nota 9 673 865

Deutes a curt termini Nota 6.3 6.336 16.542

Altres passius financers 6.336 16.542

Deutes amb entitats del Grup i associades a curt termini Nota 6.4 23.496  23.143

Beneficiaris – Creditors Nota 10 94.670 124.970

Creditors comercials i altres comptes a pagar 103.817 80.989

Proveïdors, entitats del Grup i associades Nota 12 3.007 12.561

Creditors diversos 98.461 65.261

Personal (remuneracions pendents de pagament) 49 9

Altres deutes amb les administracions públiques 2.300 3.158

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 11.499.402 11.487.562

Les Notes 1 a 18 i els Annexos 1 i 2 adjunts formen part integrant del Balanç a 31 de desembre de 
2018. 

(*) Es presenta, única i exclusivament, a efectes comparatius. 
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FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA” 

COMPTE DE RESULTATS CORRESPONENT ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE 

DESEMBRE DE 2018 I 2017 (milers d’euros) 

Notes  
2018 2017 (*) 

Memòria

A) Operacions continuades 

1. Ingressos de l’activitat pròpia 20.954 22.518
Aportacions d’usuaris 4.221 3.362
Subvencions imputades a l’excedent de l’exercici Nota 4 i) 7.203 10.741
Donacions i llegats imputats a l’excedent de l’exercici Nota 4 i) 1.293 2.010
Reintegrament d’ajudes i assignacions Nota 10 8.237 6.405

3. Despeses per ajudes i altres  (237.793) (254.040)

Ajudes monetàries Nota 13.1 (237.267) (254.040)
       Reintegrament de subvencions, donacions i llegats (526) -

7. Altres ingressos de l’activitat 4.154 4.896
8. Despeses de personal Nota 13.3 (34.869) (34.499)

Sous, salaris i assimilats (24.755) (24.884)
Càrregues socials (10.114) (9.615)

9. Altres despeses de l’activitat (230.043) (192.711)
Serveis exteriors  Nota 13.2 (235.359) (197.689)
Tributs (1.061) (2.019)
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials 6.387 6.999
Altres despeses (10) (2)

10. Amortització de l’immobilitzat Nota 5 (15.994) (15.394)
12. Excessos de provisions - 813
13. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat Nota 5 1.598 14

Resultats per alienacions i altres  1.598 14
A.1) EXCEDENT DE L’ACTIVITAT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) (491.993) (468.403)

14. Ingressos financers 400.000 400.033
De participacions en instruments de patrimoni 400.000 400.000

En entitats del Grup i associades Nota 6.1 400.000 400.000
De valors negociables i altres instruments financers - 33

D’entitats del Grup i associades - 33
15. Despeses financeres Nota 6.4 (695) (965)

Per deutes amb empreses i entitats del Grup i associades (695) (965)
18. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - (7)

Resultats per alienacions i altres - (7)
A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (14+15+16+17+18) 399.305 399.061
A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS (A.1+A.2) (92.688) (69.342)

19. Impostos sobre beneficis Nota 11 148.892 142.491

A.4) EXCEDENT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 
19) 

56.204 73.149

B) Operacions interrompudes
A.5) Variació del patrimoni net reconeguda en l’excedent de l’exercici (A.4.+20) Nota 8 56.204 73.149
C) Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net

1. Actius financers disponibles per a la venda (2) 1
3. Subvencions rebudes Nota 4 i) 7.203 10.741
4. Donacions i llegats rebuts Nota 4 i) 1.293 2.010

C.1) Variació del patrimoni net per ingressos i despeses reconeguts directament en el 
patrimoni net (1+2+3+4+5+6) 12.7528.494
D) Reclassificacions a l’excedent de l’exercici

3. Subvencions rebudes Nota 4 i) (7.203) (10.741)
4. Donacions i llegats rebuts Nota 4 i) (1.293) (2.010)

D.1) Variació del patrimoni net per reclassificacions a l’excedent de l’exercici 
(1+2+3+4+5) 

(8.496) (12.751)

E) Variació del patrimoni net per ingressos i despeses imputats directament en el 
patrimoni net (C1+D1) 

(2) 1

F) Ajustos per canvi de criteri - -
G) Ajustos per errors - -
H) Variacions en la dotació fundacional o en el fons social - -
I) Altres variacions - -

J) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET EN L’EXERCICI 
(A5+E+F+G+H+I) 

56.202 73.150

Les Notes 1 a 18 i els Annexos 1 i 2 adjunts formen part integrant del compte de resultats a 31 de 
desembre de 2018. 

(*) Es presenta, única i exclusivament, a efectes comparatius.
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FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, 
”LA CAIXA” 

MEMÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI ANUAL 

ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2018 

(1) ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA”. 

Naturalesa de l’Entitat 

La Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (d’ara endavant, 
la «Fundació» o «Fundació Bancària ”la Caixa”») és una fundació bancària sense ànim de 
lucre el patrimoni de la qual es troba afecte de manera duradora a la realització de fins 
d’interès general que es detallen en els seus Estatuts, i és el resultat de la transformació en 
fundació bancària de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. 

La Fundació Bancària ”la Caixa” amb NIF G58899998, te el seu domicili social a Palma de 
Mallorca, plaça Weyler, 3. 

El 16 de juny de 2014 es va fer efectiva la transformació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, ”la Caixa” en fundació bancària, de conformitat amb el que disposa la Llei 
26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries, i es va inscriure en 
el Registre de Fundacions del Ministeri de Justícia amb el número 1658.  

Així mateix, l’Assemblea General de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona també va 
acordar: a) la segregació, que es va fer efectiva l’octubre de 2014, a favor de Criteria Caixa, 
SAU (íntegrament participada per la Fundació Bancària ”la Caixa”) dels actius i passius no 
subjectes a l’Obra Social (incloent-hi la participació en CaixaBank). La Fundació Bancària ”la 
Caixa” va passar a ostentar la seva participació en CaixaBank de manera indirecta a través de 
Criteria, i b) la dissolució i liquidació de l’antiga Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona i aportació a la Fundació Bancària ”la Caixa” del seu patrimoni social. La fundació 
bancària està subjecta a la supervisió del Banc d’Espanya en relació amb la seva participació 
indirecta, a través de Criteria Caixa, SAU en Caixabank, SA (d’ara endavant, «CaixaBank») en 
els termes que resulten de la Llei de caixes d’estalvis i fundacions bancàries i el Protectorat 
del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. 

La fundació està regulada per la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i 
fundacions bancàries i, amb caràcter supletori, per la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de 
Fundacions.  

La Fundació Bancària ”la Caixa” té per objecte, amb caràcter general, el foment i 
desenvolupament d’obres socials, benèfiques, assistencials, docents i/o culturals. Per fer-ho, 
orienta la seva activitat principal a atendre i desenvolupar l’Obra Social i a gestionar 
adequadament les seves participacions, entre les quals hi ha la participació en CaixaBank. La 
participació econòmica de la Fundació Bancària ”la Caixa” en CaixaBank a 31 de desembre 
de 2018 i 2017 és del 40,00%. 

La Fundació Bancària ”la Caixa” gestiona la seva participació en CaixaBank de manera 
indirecta a través de la seva participació en el 100% del capital de Criteria Caixa, SAU (d’ara 
endavant, Criteria), entitat que també duu a terme la gestió de participacions bancàries i 
empresarials en sectors estratègics com l’energètic, les infraestructures, els serveis i el negoci 
immobiliari. 
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L’article 44 de La Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries 
estableix l’obligació, per a les fundacions bancàries que tinguin una participació igual o 
superior al 30 per cent en una entitat de crèdit o que els permeti el control d’aquesta en els 
termes establerts en l’article 42 del Codi de comerç, de presentar anualment al Banc 
d’Espanya per a la seva aprovació un pla financer en què determinin la manera com faran 
front a les possibles necessitats de capital en què pugui incórrer l’entitat en què participen i 
els criteris bàsics de la seva estratègia d’inversió en entitats financeres.  

En data 26 de setembre de 2017, el Consell de Govern del Banc Central Europeu va 
considerar, partint del compliment de les condicions establertes en el Reglament (UE) núm. 
1024/2013 del Consell, que Criteria ja no exerceix el control o una influència significativa 
dominant sobre CaixaBank i, en conseqüència, ja no és l’empresa matriu del conglomerat 
financer.  

El Pla Financer (no reforçat) corresponent a l’exercici 2019, que està pendent d’aprovació 
per part del Patronat de la Fundació, i de ser remès i aprovat per part del Banc d’Espanya en 
la data de formulació de les presents Comptes Anuals.  

Segons el que estableixen els Estatuts de l’Entitat, la Fundació Bancària ”la Caixa” duu a 
terme les seves activitats principalment en tot el territori de l’Estat, sense perjudici d’una 
dedicació especial per raó del seu origen a Catalunya i les Balears, així com del possible 
desenvolupament de la seva activitat en l’àmbit internacional. 

Fundació Bancària ”la Caixa”, d’acord amb l’article 42.1.a) del Codi de comerç, és l’entitat 
dominant d’un grup d’entitats dependents que ofereixen diversos productes i serveis. 
Consegüentment, Fundació Bancària ”la Caixa” està obligada a elaborar, a més dels seus 
propis comptes anuals individuals, uns comptes anuals consolidats del Grup Fundació 
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (d’ara endavant, el «Grup 
Fundació Bancària ”la Caixa”» o el «Grup ”la Caixa”»), que també inclouen les participacions 
en negocis conjunts i les inversions en entitats associades. Com a conseqüència, els estats 
financers adjunts no reflecteixen la situació financera del grup encapçalat per Fundació 
Bancària ”la Caixa”. Aquestes magnituds queden expressades en els comptes consolidats que 
han estat formulats pel Director General conjuntament amb aquests comptes anuals 
individuals, d’acord amb les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF) 
adoptades per la Unió Europea, i presenten les següents principals magnituds a 31 de 
desembre de 2018 i 2017:  

(Milions d’euros) 2018 2017
Patrimoni net consolidat 19.290 18.565
Benefici de l’exercici atribuïble al Grup 1.233 1.195
Total actius consolidats 26.021 26.290

Les xifres d’aquests comptes anuals es presenten en milers d’euros, llevat que s’indiqui 
explícitament que es fa servir una altra unitat monetària. Determinada informació financera 
d’aquesta memòria ha estat arrodonida i, consegüentment, les xifres mostrades com a totals 
en aquest document poden variar lleugerament de l’operació aritmètica exacta de les xifres 
anteriors. 
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INFORME D’ACTIVITATS 2018 DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA” 

Compromesa amb el desenvolupament socioeconòmic del territori des del seu inici, l'entitat 
manté des de fa més de 110 anys tres valors de referència: el compromís social, la confiança 
i l'excel·lència. 

Aquest 2018, la Fundació Bancària ”la Caixa” (d’ara endavant, ”la Caixa”) ha dut a terme 
50.000 activitats, amb un total de 14,9 milions de beneficiaris al món, 11,4 dels quals a 
Espanya. Tot això, amb un pressupost liquidat de 498,4 milions d'euros: el 57% en l'àmbit 
social; el 25% en l'àmbit de la cultura i l'educació, i el 18% en el de la recerca, el coneixement 
i les beques.   

En l'àmbit social, el programa CaixaProinfància fa més d'una dècada que impulsa el 
desenvolupament integral i la inclusió social de la infància en situació de pobresa. El 
programa ha celebrat durant el període 2017-2018 el seu desè aniversari. ”la Caixa” es va 
proposar el 2007 trencar el cercle de la pobresa infantil hereditària a través de l'educació. Deu 
anys després, els resultats del programa demostren una reducció considerable de 
l'abandonament escolar.  

CaixaProinfància té el suport de 400 entitats socials col·laboradores. El 2018, s'han 
beneficiat del programa 62.343 nens i nenes; el total en aquests deu anys és de 
303.900. En una mostra representativa de nens i nenes beneficiaris del programa, el 81,1% 
supera el 4t curs d'ESO i acredita la formació. La taxa bruta de graduació en ESO a 
Espanya és del 77,6%, i en alumnes en situació de vulnerabilitat descendeix fins al 50%. 

”la Caixa” i CaixaBank, en col·laboració amb la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments 
(FESBAL) i els seus membres, impulsa la campanya «Cap nen sense bigoti». Amb el lema 
«Tots contra el buit», aquest any s'han recollit 1,5 milions de litres de llet per ajudar a nens 
amb pocs recursos proporcionant-los-hi aquest aliment. La campanya de 2018 ha rebut els 
premis Branded Content i Gràfica en el festival de publicitat El Chupete. 

El foment del treball és una altra de les línies d'actuació prioritàries de la Fundació. En aquest 
sentit, ha aconseguit des de l'inici 223.839 insercions laborals, amb la col·laboració 
de 55.093 empreses. D'aquestes, 38.106 insercions han tingut lloc durant l'exercici 
2018 a través de 12.043 empreses col·laboradores. 

Incorpora potencia el talent dels col·lectius vulnerables en risc o situació d'exclusió social 
per facilitar-los l'accés al mercat laboral. ”la Caixa” Social va llançar el programa el 2006 a 
totes les comunitats autònomes. Així mateix, ha iniciat el seu camí a Portugal a través del 
llançament d'una convocatòria.  

El programa d’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades proporciona 
suport psicosocial i espiritual a persones al final de la vida i els seus familiars. Conformen el 
programa 52 equips d'atenció psicosocial, que actuen en 138 hospitals. Estan integrats 
per més de 200 professionals i una xarxa de més de 1.000 voluntaris. Des dels seus inicis, fa 
deu anys, 154.172 malalts (25.726 el 2018) i 211.200 familiars (31.197 el 2018) han estat 
atesos. El programa també es desenvolupa a Portugal, Hong Kong i Mèxic. 

Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades disposa del projecte específic Final de 
Vida i Soledat, que acompanya les persones que estan soles i s'enfronten al final de les seves 
vides. Així mateix, té cinc EspaiCaixa, condicionats com a llar en els recintes hospitalaris 
per acollir amb afecte les persones en aquest moments tan especials. Al seu torn, l'Escola 
de Cuidadors proporciona habilitats i instruments per ajudar a disminuir la càrrega 
emocional i física que suposa cuidar una altra persona. 
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Humanitza és l'adaptació a Portugal del Programa per a l'Atenció Integral a Persones amb 
Malalties Avançades que la Fundació Bancària ”la Caixa”, amb la col·laboració del 
Ministeri de Salut i les Secretaries Regionals de Salut de Les Açores i Madeira, ha 
desplegat aquest any a Portugal.  

Gent Gran contribueix a millorar la qualitat de vida de la gent gran afavorint l'envelliment 
actiu i saludable i prevenint l'aïllament. El 2018, el programa ha tingut 781.573 
participants en 16.151 activitats. «Sempre acompanyats» s'ha ampliat el 2018 a Tàrrega, 
Santa Coloma de Gramenet, Palma, Logronyo i Jerez de la Frontera. Proposa un model nou 
d'intervenció en apoderar la persona gran i promoure xarxes de suport en la comunitat.  

Habitatge Social facilita una llar a joves, gent gran i famílies que han vist reduïts els seus 
ingressos. El programa d'habitatge de ”la Caixa” disposa d'un parc el 2018 de prop 
de 12.000 habitatges socials repartits arreu del territori estatal.

Fundación de la Esperanza és un centre d'acció social directa dirigit a ajudar persones que 
viuen en situació de pobresa. Constituïda el 2013, ha fet cinc anys. Aquest 2018 ha atès 
2.876 persones.

Cooperació Internacional fa més de 20 anys que genera oportunitats i ajuda els col·lectius 
més vulnerables a tot el món. El programa contribueix a la millora de la salut i al 
desenvolupament dels col·lectius més vulnerables a l'Àfrica, l'Àsia i Amèrica Llatina. Ho fa 
lluitant contra la malària, la pneumònia i la malnutrició, amb la Fundació Bill i Melinda 
Gates, ISGlobal, Unicef, Gavi i ACNUR.  

També afavoreix la creació de llocs de treball per a dones i joves amb el programa Work 4 
Progress, i impulsa l'educació digital infantil gràcies a ProFuturo, juntament amb la 
Fundación Telefónica.  

En l'àmbit de la recerca, el coneixement i les beques, ”la Caixa” fomenta el talent 
investigador i la formació d'excel·lència en els millors centres de recerca i universitats 
nacionals i internacionals. El total de beques gaudides és de 4.771 des del 1982. Durant 
aquest exercici 2018 s'han atorgat 227 beques: 120 de postgrau, 77 de doctorat i 30 de 
postdoctorat. 

Investigació en el camp de la biomedicina i la salut té la convocatòria privada més 
important d'Espanya i Portugal. Així, aquest 2018 ha destinat 7,4 milions d'euros a 
oncologia, 6,8 a neurociència, 8,3 a malalties infeccioses, 4,4 a malalties 
cardiovasculars i 10,1 a altres ciències de la salut.  

CaixaImpulse fomenta la transferència de coneixement i tecnologia a la societat i la creació 
de noves empreses basades en la recerca. Des de la seva posada en marxa, el 2015, el 
programa ha destinat més de 7 milions d'euros a generar 48 patents i impulsar 78 
iniciatives, 13 de les quals s'han convertit en empreses derivades (spin-off) i cinc més es 
troben en procés de creació.  

En l'àmbit de la cultura i l'educació, CaixaForum ha consolidat una manera singular de fer 
accessible la cultura a la ciutadania i acostar el coneixement a totes les persones. Amb centres 
culturals a Barcelona, Madrid, Palma, Saragossa, Sevilla, Girona, Tarragona i Lleida, 
aquest 2018 ha organitzat 40 exposicions i 10.579 activitats amb més de 2,9 milions de 
visitants en total.  

Aquest 2018 s'ha presentat el nou projecte arquitectònic de CaixaForum València. 
Ubicat a l'Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències que, juntament amb els 8 centres 
de CaixaForum en funcionament, aspira a convertir-se en referent social i cultural a la ciutat. 
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Més de mig milió de persones han tingut accés aquest 2018 al conjunt dels fons únics 
reunits en l'exposició «Warhol. L'art mecànic», fruit de la col·laboració amb el Museu 
Picasso Màlaga. «Faraó. Rei d'Egipte», amb unes 150 peces úniques procedents del 
British Museum, i «Dalí atòmic», gràcies a la col·laboració excepcional amb la Fundació 
Gala-salvador Dalí, són dues més de les grans exposicions de l'any.  

CosmoCaixa és el museu interactiu de la ciència a Barcelona. Contribueix a despertar noves 
vocacions científiques entre els joves i a difondre els últims avenços en recerca. El 2018 ha 
rebut més d'un milió de visitants i ha organitzat 9.500 activitats. Les exposicions «T-
REX», «Robots», «La bellesa de l'Univers» i «Tintín i la Lluna» han marcat l'oferta en 
divulgació científica. Així mateix, un programa nou ha permès crear sinergies entre els 
planetaris de CosmoCaixa, Madrid i Pamplona. 

EduCaixa centra les seves accions en tres eixos: la promoció del desenvolupament 
competencial de l'alumnat, l'impuls de la formació en lideratge pedagògic i l'avaluació
com a instrument per detectar intervencions educatives efectives i la transferència de 
coneixement. 

Palau Macaya és un centre per al diàleg, la reflexió, l'impuls i la transformació social. El 
centre s'ha consolidat com un espai de reflexió capaç d'innovar incorporant nous formats 
dinàmics i inclusius.  

 (2) BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Marc normatiu d’informació financera aplicable a la Fundació - 

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

- El Codi de comerç i la resta de legislació mercantil. 

- Resolució de 26 de març de 2013, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes, per la qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins 
lucratius. Aquesta Resolució recull i compila íntegrament el que disposa el RD 
1491/2011, de 24 d’octubre, i, per a tot el que no estigui modificat específicament en 
aquest Decret, el que disposa el Pla General de Comptabilitat. 

- Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, i el Reial decret 1337/2005, d’11 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de fundacions de competència estatal, així 
com les modificacions que s’hi hagin introduït mitjançant el Reial decret 1611/2007.

- Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries. 

- Circular 6/2015, de 17 de novembre, del Banc d’Espanya, a les caixes d’estalvis i 
fundacions bancàries, que regula determinats aspectes dels informes de 
remuneracions i govern corporatiu, així com el contingut i altres aspectes del protocol 
de gestió i del pla financer. 

- Circular 7/2016, de 29 de novembre, del Banc d’Espanya, per la qual es 
desenvolupen les especificitats comptables que han d’aplicar les fundacions 
bancàries, entre altres regulacions. 
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- Les normes de compliment obligat aprovades per l’Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes en desplegament del Pla General de Comptabilitat i les seves 
normes complementàries. 

- La resta de normativa espanyola que sigui aplicable. 

b) Imatge fidel - 

Aquests comptes anuals han estat obtinguts dels registres comptables de la Fundació 
Bancària ”la Caixa” i es presenten d’acord amb el marc normatiu que els és aplicable i, en 
particular, els principis i criteris que contenen, de manera que mostren la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera a 31 de desembre de 2018, dels resultats de la Fundació i 
del grau de compliment de les activitats, així com la certesa dels fluxos incorporats en l’estat 
de fluxos d’efectiu que hi ha hagut durant l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2018.  

Aquests comptes anuals han estat formulats pel Director General en data 28 de març de 
2019, i se sotmetran a l’aprovació del Patronat. Se n’espera l’aprovació sense modificacions. 
Per part seva, els comptes anuals de la Fundació Bancària ”la Caixa” de l’exercici 2017 van 
ser aprovats pel seu Patronat celebrat el 24 de maig de 2018.  

c) Principis comptables no obligatoris aplicats - 

Aquests comptes anuals han estat formulats considerant la totalitat dels principis i normes 
comptables d’aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu. No hi ha cap principi 
comptable que, tot i ser obligatori, s’hagi deixat d’aplicar. 

d) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa - 

En l’elaboració dels comptes anuals adjunts s’han utilitzat estimacions efectuades per la 
Direcció per valorar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que 
consten registrats. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a: 

• La vida útil dels actius materials i intangibles (vegeu Nota 5). 
• El càlcul del deteriorament de determinats actius (vegeu Notes 5 i 6). 
• Les provisions a llarg termini (vegeu Notes 4f i 9). 
• Les provisions registrades a l’epígraf de «Beneficiaris – Creditors» d’aquells 

compromisos a curt termini que la Fundació haurà d’atendre per fer front als 
programes en marxa (vegeu Nota 10). 

• Les hipòtesis utilitzades en el càlcul dels passius per pensions i altres compromisos 
amb el personal (vegeu Notes 4g i 9).  

• La despesa o l’ingrés de l’impost de societats determinat sobre el tipus impositiu 
esperat a final d’any, i l’activació dels crèdits fiscals i la seva recuperabilitat (vegeu 
Nota 11). 

A 31 de desembre de 2018, la Fundació presenta un fons de maniobra negatiu per un import 
de 35.633 milers d’euros. No obstant això, la Fundació té previst compensar aquesta situació 
amb els dividends que rebrà de la seva filial Criteria Caixa, SAU i amb la recuperació de 
l’Impost sobre beneficis de l’exercici 2018 (vegeu Nota 6.5). 

Malgrat que aquestes estimacions s’han fet sobre la base de la millor informació disponible 
al tancament de l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2018, és possible que 
esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) 
en els propers exercicis, cosa que es faria, si escau, de manera prospectiva. 
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e) Comparació de la informació - 

La informació corresponent a l’exercici 2017 continguda en aquests estats financers es 
presenta únicament a efectes comparatius amb la informació relativa al 2018.  

En l’exercici 2018 no s’ha produït cap modificació rellevant de la normativa comptable 
aplicable que afecti la comparació de la informació entre exercicis. 

f) Agrupació de partides - 

Determinades partides del balanç i del compte de resultats es presenten de manera agrupada 
per facilitar-ne la comprensió, per bé que, en la mesura que sigui significativa, s’ha inclòs la 
informació disgregada en les notes de la Memòria corresponents. 

(3) EXCEDENT DE L’EXERCICI 

La proposta de distribució de l’excedent de l’exercici és la següent: 

Bases de repartiment
Import                

(milers d'euros)

Excedent de l'exercici (Nota 8) 56.204

Total 56.204

Aplicació
Import                

(milers d'euros)

 A Excedent d'exercicis anteriors
     - Romanent 56.204

Total 56.204

(4) NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

Les principals normes de valoració utilitzades per la Fundació en l’elaboració dels seus 
comptes anuals per a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2018, d’acord amb les que 
estableix el Pla General de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius, han estat les 
següents: 

a) Immobilitzat intangible i immobilitzat material - 

L’immobilitzat intangible i l’immobilitzat material es valoren inicialment pel seu preu 
d’adquisició o cost de producció i posteriorment es minora per la corresponent amortització 
acumulada i les pèrdues per deteriorament, si n’hi ha. 

L’amortització es calcula mitjançant l’aplicació del mètode lineal en funció dels anys de vida 
útil estimada dels elements de l’actiu immobilitzat. 

Tot l’immobilitzat intangible registrat en el balanç de la Fundació està compost per actius de 
vida útil definida. 

Els percentatges d’amortització anual aplicats linealment als diferents elements de 
l’immobilitzat són els següents: 
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Immobilitzat material % Percentatge anual 

Construccions 
Instal·lacions afegides 

2% 
8%-25% 

Instal·lacions fixes 10%-12% 
Mobiliari i altres equips d’oficina 6%-12% 
Equips per a processos d’informació 25% 
Elements de transport 
Mòduls de museografia 

16% 
17% 

Immobilitzat intangible % Percentatge anual

Aplicacions informàtiques 20% 

Els costos d’ampliació o millores que representen una prolongació de la vida útil dels béns 
es capitalitzen com a cost més alt d’aquests. 

Les despeses de conservació i manteniment que no milloren la seva utilització ni prolonguen 
la seva vida útil es carreguen al compte de resultats en l’exercici en què es produeixen. 

L’estructura, les instal·lacions i el mobiliari que utilitza la Fundació per dur a terme les seves 
activitats es correspon fonamentalment amb immobles destinats a la realització d’activitats 
benefico-socials. Tenint en compte aquesta naturalesa, l’Entitat els classifica com a béns 
d’immobilitzat no generadors de fluxos d’efectiu, en tant que la Fundació els posseeix amb 
una finalitat diferent de la de generar un rendiment comercial, com poden ser els fluxos 
econòmics socials que generen aquests actius i que beneficien la col·lectivitat, és a dir, el seu 
benefici social o potencial de servei. 

També forma part de l’immobilitzat material la col·lecció d’art de què és propietària la 
Fundació. Els béns que componen la col·lecció d’art es valoren pel seu preu d’adquisició, en 
cas d’adquisicions a títol onerós, i pel seu valor raonable en cas de donacions d’obres d’art 
efectuades per tercers. 
Els béns que componen la col·lecció d’art tenen la consideració d’actius no amortitzables. 

Al tancament de cada exercici o sempre que hi hagi indicis de pèrdua de valor dels actius 
materials, l’Entitat procedeix a estimar la possible existència de pèrdues de valor que 
redueixin el valor recuperable d’aquests actius a un import inferior al del seu valor en llibres, 
calculant el possible deteriorament partint de la diferència entre el valor comptable i el valor 
recuperable, entès aquest com l’import més alt entre el seu valor raonable menys els costos 
de venda i el seu valor en ús. A aquest efecte, el valor en ús es determina per referència al 
cost de reposició.  

b) Instruments financers - 

Actius financers 

Classificació 

Els actius financers que si escau posseeixi la Fundació es classifiquen en les categories 
següents: 

1. Préstecs i partides a cobrar: actius financers originats en la venda de béns o en la 
prestació de serveis per operacions de tràfic de l’Entitat, o els que, tot i no tenir un 
origen comercial, no són instruments de patrimoni ni derivats i els cobraments dels 
quals són d’una quantia fixa o determinable i no es negocien en un mercat actiu. 

2. Inversions mantingudes fins al venciment: valors representatius de deute, amb una 
data de venciment fixada i cobraments d’una quantia determinable, que es negocien 
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en un mercat actiu i sobre els quals la Fundació manifesta la seva intenció i capacitat 
per conservar-los en el seu poder fins a la data del seu venciment.  

3. Actius financers mantinguts per negociar: són els adquirits amb l’objectiu d’alienar-
los en el curt termini o els que formen part d’una cartera de la qual hi ha evidències 
d’actuacions recents amb aquest objectiu.  

4. Inversions en el patrimoni d’empreses del Grup, associades i multigrup: es 
consideren empreses del Grup les vinculades amb la Fundació per una relació de 
control, i empreses associades aquelles sobre les quals la Fundació exerceix una 
influència significativa. Addicionalment, dins la categoria de multigrup s’inclouen les 
societats sobre les quals, en virtut d’un acord, s’exerceix un control conjunt amb un 
o més socis.  

5. Actius financers disponibles per a la venda: s’hi inclouen els valors representatius de 
deute i instruments de patrimoni d’altres empreses que no hagin estat classificats en 
cap de les categories anteriors. 

Valoració inicial 

Els actius financers es registren, en termes generals, inicialment al valor raonable de la 
contraprestació lliurada més els costos de la transacció que siguin directament atribuïbles. 

Valoració posterior 

Els préstecs, les partides a cobrar i les inversions mantingudes fins al venciment es 
valoren pel seu cost amortitzat. 

Els actius financers mantinguts per negociar es valoren al seu valor raonable, i en el 
compte de resultats es registra el resultat de les variacions en aquest valor raonable. 

Les inversions en empreses del grup, associades i multigrup es valoren pel seu cost, 
minorat, si escau, per l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. 
Aquestes correccions es calculen com la diferència entre el seu valor en llibres i l’import 
recuperable, entès aquest com l’import més alt entre el seu valor raonable menys els 
costos de venda i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs derivats de la inversió. Llevat 
que hi hagi una millor evidència de l’import recuperable, es pren en consideració el 
patrimoni net de l’entitat participada, corregit per les plusvàlues tàcites que hi hagi en la 
data de la valoració. 

Finalment, els actius financers disponibles per a la venda es valoren al seu valor raonable 
i en el Patrimoni Net es registra el resultat de les variacions en aquest valor raonable, fins 
que l’actiu s’aliena o ha patit un deteriorament de valor (de caràcter estable o permanent), 
moment en què aquests resultats acumulats reconeguts prèviament en el Patrimoni Net 
passen a registrar-se en el compte de resultats. En aquest sentit, i per als valors 
representatius del capital, hi ha la presumpció que hi ha deteriorament (caràcter 
permanent) si s’ha produït una caiguda de més del 40% del valor de cotització de l’actiu 
o si se n’ha produït una davallada de manera prolongada durant un període concret sense 
que se’n recuperi el valor. 

Almenys al tancament de l’exercici, la Fundació fa un test de deteriorament per als actius 
financers sobre els quals hi ha indicis de deteriorament. Es considera que hi ha evidència 
objectiva de deteriorament si el valor recuperable de l’actiu financer és inferior al seu 
valor en llibres. Quan es produeix, el registre d’aquest deteriorament es registra en el 
compte de resultats. 
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La Fundació dona de baixa els actius financers quan expiren o s’han cedit els drets sobre 
els fluxos d’efectiu de l’actiu financer corresponent i s’han transferit substancialment els 
riscos i beneficis inherents a la seva propietat. 

Passius financers 

Són passius financers els dèbits i les partides a pagar que té la Fundació i que s’han 
originat en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l’empresa, o també 
aquells que, sense tenir un origen comercial, no poden ser considerats com a instruments 
financers derivats.  

Els dèbits i les partides a pagar es valoren inicialment al valor raonable de la 
contraprestació rebuda, ajustada pels costos de la transacció directament atribuïbles. 
Amb posterioritat, aquests passius es valoren d’acord amb el seu cost amortitzat.  

Els instruments financers derivats de passiu, quan n’hi ha, es valoren al seu valor 
raonable, seguint els mateixos criteris que els corresponents als actius financers 
mantinguts per negociar descrits a l’apartat anterior.  

La Fundació dona de baixa els passius financers quan s’extingeixen les obligacions que 
els han generat. 

c) Crèdits i dèbits per l’activitat pròpia - 

1. Crèdits per l’activitat pròpia: són els drets de cobrament que s’originen en l’exercici 
de l’activitat pròpia davant els beneficiaris, usuaris, patrocinadors i afiliats. 

2. Dèbits per l’activitat pròpia: són les obligacions que s’originen per la concessió 
d’ajudes i altres assignacions als beneficiaris de l’Entitat, i als proveïdors per la 
prestació de serveis en compliment dels fins propis. 

Valoració inicial i posterior dels crèdits. 

Les quotes, els donatius i altres ajudes similars, procedents de patrocinadors, afiliats 
o altres deutors, amb venciment a curt termini, originen un dret de cobrament que 
es comptabilitza pel seu valor nominal. Si el venciment supera el termini esmentat, 
es reconeix pel seu valor actual. La diferència entre el valor actual i el nominal del 
crèdit es registra com un ingrés financer en el compte de resultats, d’acord amb el 
criteri del cost amortitzat. 
La Fundació efectua les correccions valoratives necessàries quan hi ha l’evidència 
objectiva que s’ha produït un deteriorament de valor en aquests actius. A aquest 
efecte s’apliquen els criteris per reconèixer el deteriorament dels actius financers que 
es comptabilitzen aplicant-hi el criteri del cost amortitzat. 

Valoració inicial i posterior dels dèbits. 

Les ajudes i altres assignacions concedides per l’entitat als seus beneficiaris, i dèbits a 
proveïdors per prestació de serveis, amb venciment a curt termini, originen el 
reconeixement d’un passiu pel seu valor nominal. Si el venciment supera el termini 
esmentat, es reconeix pel seu valor actual. La diferència entre el valor actual i el 
nominal del dèbit es comptabilitza com una despesa financera en el compte de 
resultats, d’acord amb el criteri del cost amortitzat. 
Si la concessió de l’ajuda és plurianual, el passiu es registra pel valor actual de l’import 
compromès en ferm de manera irrevocable i incondicional. S’aplica aquest mateix 
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criteri en els casos en què la prolongació de l’ajuda no està sotmesa a avaluacions 
periòdiques, sinó al mer compliment de tràmits formals o administratius. 

d) Impostos sobre beneficis - 

La despesa o l’ingrés per impost sobre beneficis comprèn la part relativa a la despesa o l’ingrés 
per l’impost corrent i la part corresponent a la despesa o l’ingrés per impost diferit. 

L’impost corrent és la quantitat que l’Entitat satisfà com a conseqüència de les liquidacions 
fiscals de l’impost sobre el benefici relatives a un exercici. Les deduccions i altres avantatges 
fiscals en la quota de l’impost, excloent-ne les retencions i els pagaments a compte, així com 
les pèrdues fiscals compensables d’exercicis anteriors i aplicades efectivament en aquest, 
donen lloc a un import inferior de l’impost corrent. 

La despesa o l’ingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement i la cancel·lació 
dels actius i passius per impost diferit. Aquests inclouen les diferències temporànies que 
s’identifiquen com els imports que es preveuen pagadors o recuperables derivats de les 
diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal, així com les 
bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions fiscals no 
aplicades fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporània o crèdit 
que correspongui el tipus de gravamen al qual s’espera recuperar-los o liquidar-los. 

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies 
imposables, llevat de les derivades del reconeixement inicial de fons de comerç o d’altres 
actius i passius en una operació que no afecta ni el resultat fiscal ni el resultat comptable i no 
és una combinació de negocis. 

Per la seva part, els actius per impostos diferits només es reconeixen en la mesura que es 
consideri probable que l’Entitat, o el grup fiscal al qual pertany l’Entitat, disposarà de guanys 
fiscals futurs contra els quals poder fer-los efectius.  

Els actius i passius per impostos diferits, originats per operacions amb càrrecs o abonaments 
directes en comptes de patrimoni, es comptabilitzen també amb contrapartida en el 
patrimoni net. 

En cada tancament comptable es reconsideren els actius per impostos diferits registrats, i s’hi 
efectuen les correccions oportunes en la mesura que hi hagi dubtes sobre la seva recuperació 
futura. Així mateix, en cada tancament s’avaluen els actius per impostos diferits no registrats 
en balanç i aquests són objecte de reconeixement en la mesura que passi a ser probable la 
seva recuperació amb beneficis fiscals futurs. 

e) Ingressos i despeses - 

Els ingressos i les despeses s’imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es 
produeix el corrent real de béns i serveis que aquests representen, independentment del 
moment en què es produeixi el corrent monetari o financer derivat d’aquests. Els ingressos 
es valoren pel valor raonable de la contraprestació rebuda, deduïts descomptes i impostos. 

El reconeixement dels ingressos per vendes es produeix en el moment en què s’han transferit 
al comprador els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat del bé venut, no 
mantenint la gestió corrent sobre aquest bé, ni retenint el control efectiu sobre aquest. 

Pel que fa als ingressos per prestació de serveis, aquests es reconeixen considerant el grau de 
realització de la prestació en la data de balanç, sempre que el resultat de la transacció pugui 
ser estimat amb fiabilitat. 

Els interessos rebuts d’actius financers es reconeixen utilitzant el mètode del tipus d’interès 
efectiu i els dividends, quan es declara el dret de l’accionista a rebre’ls. En qualsevol cas, els 



16

interessos i dividends d’actius financers meritats després de l’adquisició es reconeixen com a 
ingressos en el compte de pèrdues i guanys. 

Despeses i ingressos propis de les entitats no lucratives. 

1. Despeses. 

1.1 Criteri general de reconeixement. 

Les despeses efectuades per l’Entitat es comptabilitzaran en el compte de resultats de 
l’exercici en què s’incorrin, al marge de la data en què es produeixi el corrent financer. En 
particular, les ajudes atorgades per l’Entitat es reconeixen en el moment en què se n’aprovi 
la concessió. 

1.2 Regles d’imputació temporal. 

A vegades, el reconeixement d’aquestes despeses es difereix en l’espera que es completin 
algunes circumstàncies necessàries per a la seva meritació, que permetin la seva consideració 
definitiva en el compte de resultats. 

1.3 Despeses de caràcter plurianual. 

Les ajudes atorgades en ferm per l’Entitat, com ara els convenis de col·laboració i altres 
despeses compromeses de caràcter plurianual, es comptabilitzen en el compte de resultats de 
l’exercici en què se n’aprova la concessió amb abonament a un compte de passiu, pel valor 
actual del compromís assumit. 

1.4 Criteris particulars aplicables als desemborsaments en què s’incorre per a l’organització 
d’esdeveniments futurs. 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.1, els desemborsaments relacionats amb l’organització 
d’esdeveniments futurs (exposicions, congressos, conferències, etcètera) es reconeixen en el 
compte de resultats de l’Entitat com una despesa en la data en què s’incorrin, llevat que 
estiguin relacionats amb l’adquisició de béns de l’immobilitzat, drets per organitzar 
l’esdeveniment esmentat o qualsevol altre concepte que compleixi la definició d’actiu. 

2. Ingressos. 

2.1 Els ingressos per entregues de béns o prestació de serveis es valoren per l’import acordat. 

2.2 Els ingressos procedents de promocions per a captació de recursos, de patrocinadors i 
de col·laboracions es reconeixen quan les campanyes i els actes es produeixen. 

2.3 En qualsevol cas, l’Entitat registra les periodificacions necessàries. 

f) Provisions i contingències - 

En la formulació dels comptes anuals es diferencia entre: 

- Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos 
passats, la cancel·lació dels quals és probable que origini una sortida de recursos, però que 
resultin indeterminats pel que fa al seu import i/o moment de cancel·lació. 

- Passius contingents: obligacions possibles sorgides com a conseqüència de successos 
passats. La seva materialització futura està condicionada al fet que tingui lloc, o no, un o 
dos esdeveniments futurs independents de la voluntat de la Fundació. 
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Els comptes anuals recullen totes les provisions respecte de les quals s’estima que la 
probabilitat que s’hagi d’atendre l’obligació és més elevada que la de no fer-ho. Els passius 
contingents no es reconeixen en els comptes anuals, sinó que s’informa sobre aquests en les 
notes de la memòria en la mesura que no es considerin remots. 

Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l’import necessari 
per cancel·lar o transferir l’obligació, tenint en compte la informació disponible sobre el 
succés i les seves conseqüències, i els ajustos que sorgeixin per l’actualització d’aquestes 
estimacions es registren com una despesa. 

g) Compromisos per pensions i gratificacions per jubilació i prejubilacions - 

El Conveni Col·lectiu de la Fundació Bancària ”la Caixa” disposa que els treballadors en 
actiu puguin gaudir d’un pla de pensions col·lectiu. Fins al 31 de desembre de 2016, les 
aportacions eren repartides entre l’Entitat i els treballadors, i a partir de l’1 de gener de 2017 
només l’Entitat fa les aportacions al pla de pensions col·lectiu. 

En data 4 de desembre de 2015 es va subscriure el primer conveni col·lectiu de la Fundació, 
amb data d’entrada en vigor l’1 de gener de 2016 i amb vigència fins al 31 de desembre de 
2017. En aquest conveni es va aprovar que per als exercicis 2016 i 2017 l’aportació al pla de 
pensions col·lectiu per part de l’Entitat sigui del 6,5% i 7,5%, respectivament, i per part del 
treballador l’aportació sigui del 0,5% i 0%, respectivament. 

Així mateix, en data 19 de desembre de 2017 es va subscriure el segon conveni col·lectiu de 
la Fundació, amb data d’entrada en vigor l’1 de gener de 2018 i amb vigència fins al 31 de 
desembre de 2020. En aquest conveni s’aprova que l’aportació al pla de pensions col·lectiu 
per part de l’Entitat passi del 7,5% al 8,0%. no realitzant aportacions per part dels 
treballadors. 

Les aportacions fetes per la Fundació Bancària ”la Caixa” es registren a l’epígraf «Despeses 
de personal – Càrregues socials» del Compte de Resultats de l’exercici corresponent (vegeu 
Nota 13.3). 

Addicionalment, la Fundació Bancària ”la Caixa” té contractada a VidaCaixa una pòlissa de 
risc per invalidesa, viduïtat i orfandat per als treballadors en actiu que estiguin subscrits al pla 
de pensions col·lectiu. L’import de la prima de la pòlissa de risc es revisa anualment i està 
registrat a l’epígraf de «Despeses de personal – Càrregues socials» del compte de resultats 
adjunt.  

El primer conveni col·lectiu vigent fins al 31 de desembre de 2017 disposa que els 
treballadors, en el moment de la seva jubilació, rebran una gratificació extraordinària de tres 
mensualitats. Aquest compromís està cobert mitjançant una pòlissa d’assegurances amb 
VidaCaixa. Amb l’entrada en vigor del nou conveni col·lectiu el 2018, aquesta gratificació ha 
estat substituïda per l’increment del 0,5% de l’aportació al pla de pensions col·lectiu per part 
de l’Entitat. 

El 14 de maig de 2013 l’antiga Fundació ”la Caixa” va subscriure un nou acord laboral pel 
qual continuava el programa de prejubilacions i jubilacions anticipades per al seu personal 
iniciat l’any 2005. Aquest nou acord preveia el pagament d’entre el 80% i el 90% del salari i 
aportacions definides en el pla de pensions col·lectiu de treballadors de més de 58 anys. El 
valor actual dels costos dels compromisos per sous, salaris, cotitzacions a la Seguretat Social, 
aportacions definides en plans de pensions, etc. fins a l’edat de jubilació acordada amb els 
treballadors adherits als programes estan proveïts en un fons específic registrat en els epígrafs 
d’«Obligacions per prestacions a llarg termini al personal» i «Provisions a curt termini», que 
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a 31 de desembre de 2018 presenten un saldo de 412 i 673 milers d’euros (941 i 865 milers 
d’euros a 31 de desembre de 2017), respectivament, del Balanç adjunt (vegeu Nota 9). No 
s’han produït nous acords de prejubilacions posteriors a l’exercici 2013. 

h) Indemnitzacions per acomiadament - 

D’acord amb la legislació laboral vigent, l’entitat està obligada al pagament d’indemnitzacions 
a aquells empleats amb els quals, en determinades condicions, rescindeixi les seves relacions 
laborals. Les indemnitzacions per acomiadament susceptibles de quantificació raonable es 
registren com a despesa de l’exercici en el qual hi ha una expectativa vàlida, creada per l’entitat 
davant els tercers afectats. 

i) Subvencions, donacions i llegats rebuts - 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzaran, amb caràcter 
general, directament en el patrimoni net de l’entitat per a la seva posterior reclassificació a 
l’excedent de l’exercici com a ingressos, sobre una base sistemàtica i racional de forma 
correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat, és a dir, es 
registraran com a ingrés en el compte de resultats a mesura que es produeixen les despeses 
relacionades. 
Les que s’obtinguin sense assignació a una finalitat específica, amb el fi de finançar les 
despeses ordinàries de funcionament de la Fundació, es comptabilitzaran directament en 
l’excedent de l’exercici. 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registraran com 
a passius fins que adquireixin la condició de no reintegrables, que serà en el moment en què 
s’hagin complert les condicions establertes per a la seva concessió i no hi hagi dubtes 
raonables sobre la seva recepció. 

Totes les subvencions rebudes per la Fundació Bancària ”la Caixa” en 2018 i 2017 han sigut 
formalitzades mitjançant acord individualitzat de concessió, registrant-se en el moment de la 
concessió com reintegrable, i considerant-se posteriorment com no reintegrables a mida que 
es produeixen les despeses relacionades. 

En l’exercici 2018 la Fundació Bancària ”la Caixa” ha rebut donacions amb assignació a 
finalitats específiques per un import de 1.260 milers d’euros, així com llegats a efectes de 
l’activitat de la Fundació per un import de 33 milers d’euros. En 2017 la Fundació Bancària 
”la Caixa” va rebre donacions amb assignació a finalitats específiques per un import de 2.010 
milers d’euros. Aquestes donacions i llegats es troben registrades en l’epígraf d’«Ingressos de 
l’activitat pròpia» del compte de resultats adjunt.  

Durant l’exercici 2018, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha rebut diverses subvencions, 
considerades a 31 de desembre de 2018 com a reintegrables, que s’han comptabilitzat a 
l’epígraf de «Deutes a llarg termini» del Balanç de situació adjunt. Del total de subvencions 
reintegrables concedides s’han imputat a l’excedent de l’exercici un total de 7.203 milers 
d’euros (10.741 milers d’euros el 2017) (vegeu Nota 6.3).  

Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoraran pel valor raonable de 
l’import concedit. 

j) Transaccions entre parts vinculades - 

La Fundació fa totes les seves operacions amb vinculades a valors de mercat. 
Addicionalment, els preus de transferència estan adequadament suportats, per la qual cosa 
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l’Entitat considera que no hi ha riscos significatius per aquest aspecte dels quals es puguin 
derivar passius de consideració en el futur.

(5) IMMOBILITZAT INTANGIBLE I IMMOBILITZAT MATERIAL 

La composició dels comptes de l’immobilitzat intangible i immobilitzat material i les seves 
amortitzacions acumulades corresponents i els moviments produïts durant els exercicis 2018 
i 2017 són els següents:  

(Milers d'euros)

Saldo a 31 Entrades Saldo a 31

de desembre o dotacions Baixes Traspassos de desembre

de 2017 de l'exercici de l'exercici de l'exercici de 2018

Cost

Aplicacions informàtiques 13.316 3.492 - - 16.808

Total cost 13.316 3.492 - - 16.808

Amortització acumulada

Aplicacions informàtiques (4.793) (2.460) - - (7.253)

Total amortització acumulada (4.793) (2.460) - - (7.253)

TOTAL NET 8.523 1.032 - - 9.555

Immobilitzat intangible

(Milers d'euros)

Saldo a 31 Entrades Saldo a 31

de desembre o dotacions Baixes Traspassos de desembre

de 2016 de l'exercici de l'exercici de l'exercici de 2017

Cost

Aplicacions informàtiques 9.786 3.530 - - 13.316

Total cost 9.786 3.530 - - 13.316

Amortització acumulada

Aplicacions informàtiques (2.988) (1.805) - - (4.793)

Total amortització acumulada (2.988) (1.805) - - (4.793)

TOTAL NET 6.798 1.725 - - 8.523

Immobilitzat intangible

Les addicions que hi ha hagut durant l’exercici 2018 en l’immobilitzat intangible corresponen 
principalment a les inversions fetes en aplicacions informàtiques de gestió. 
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(Milers d'euros)

Saldo a 31 Entrades Saldo a 31

de desembre o dotacions Baixes Traspassos de desembre

de 2017 de l'exercici de l'exercici de l'exercici de 2018

Cost

Terrenys 37.401 - (249) - 37.152

Construccions 255.437 - (452) 739 255.724

Instal·lacions 117.834 5.737 (545) 5.645 128.671

Mobiliari  i  equips d'oficina 27.515 582 (125) 425 28.397

Elements de transport 1.991 - - - 1.991

Equips per a processos d'informació 30.369 446 (1) 577 31.391

Un altre immobil itzat 110.395 723 - 9 111.127

Obres en curs 13.329 9.101 - (7.395) 15.035

Total cost 594.271 16.589 (1.372) - 609.488

Amortització acumulada

Construccions (68.036) (5.021) 240 - (72.817)

Instal·lacions (91.694) (4.976) 545 - (96.125)

Mobiliari  i  equips d'oficina (23.964) (691) 125 - (24.530)

Elements de transport (1.746) (192) - - (1.938)

Equips per a processos d'informació (26.102) (1.511) 1 - (27.612)

Un altre immobil itzat (12.518) (1.143) - - (13.661)

Total amortització acumulada (224.060) (13.534) 911 - (236.683)

DETERIORAMENT VALOR (270) - - - (270)

TOTAL NET 369.941 3.055 (461) - 372.535

Immobilitzat material

(Milers d'euros)

Saldo a 31 Entrades Saldo a 31

de desembre o dotacions Baixes Traspassos de desembre

de 2016 de l'exercici de l'exercici de l'exercici de 2017

Cost

Terrenys 37.404 - (3) - 37.401

Construccions 240.169 321 (10) 14.957 255.437

Instal·lacions 107.650 5.447 (3) 4.740 117.834

Mobiliari  i  equips d'oficina 26.373 351 - 791 27.515

Elements de transport 1.991 - - - 1.991

Equips per a processos d'informació 29.259 563 - 547 30.369

Un altre immobil itzat 107.512 1.407 (25) 1.501 110.395

Obres en curs 25.932 9.933 - (22.536) 13.329

Total cost 576.290 18.022 (41) - 594.271

Amortització acumulada

Construccions (63.073) (4.967) 4 - (68.036)

Instal·lacions (87.076) (4.621) 3 - (91.694)

Mobiliari  i  equips d'oficina (23.189) (775) - - (23.964)

Elements de transport (1.522) (224) - - (1.746)

Equips per a processos d'informació (24.325) (1.777) - - (26.102)

Un altre immobil itzat (11.293) (1.225) - - (12.518)

Total amortització acumulada (210.478) (13.589) 7 - (224.060)

DETERIORAMENT VALOR (270) - - - (270)

TOTAL NET 365.542 4.433 (34) - 369.941

Immobilitzat material
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Les principals addicions produïdes durant l'exercici 2018 en l'immobilitzat material 
corresponen principalment a les inversions fetes per a la millora de diversos immobles on 
l'entitat duu a terme les seves activitats, com ara la Sala Permanent al CosmoCaixa Barcelona, 
l'auditori al Centre Cap Roig a Girona o la reforma i l'ampliació de l'edifici de la Congregació 
de Nostra Senyora de l'Esperança. També s'ha iniciat el projecte del nou CaixaForum 
València, la inauguració del qual està prevista a finals de l'exercici 2020. 

Les baixes produïdes durant l’exercici 2018 en l’immobilitzat corresponen a la venda de dos 
locals en l’àrea metropolitana de Barcelona, que han general un benefici total de 1.598 milers 
d’euros, registrat en l’epígraf de «Resultats per baixes i alienacions de l’immobilitzat» del 
compte de resultats adjunt. 

Els traspassos de l'exercici 2018 corresponen, principalment, a la classificació als 
corresponents elements d'immobilitzat material de les inversions efectuades durant el període 
de construcció, reforma i rehabilitació dels diversos centres d'activitat de la Fundació, com 
ara CaixaForum Sevilla, Palau Macaya o diversos Centres de Gent Gran. 

El compte «Un altre immobilitzat» inclou principalment la col·lecció d’obres d’art propietat 
de la Fundació Bancària ”la Caixa” per un valor net comptable de 93.794 milers d’euros.  

Tal com indiquen els quadres anteriors, durant l’exercici 2018 s’ha registrat en el compte de 
resultats un import de 15.994 milers d’euros com a despesa de l’amortització de 
l’immobilitzat intangible i immobilitzat material (15.394 milers d’euros en l’exercici 2017).  

A 31 de desembre de 2018, l’Entitat manté uns actius materials i intangibles per un import 
brut de 136.043 milers d’euros i 1.464 milers d’euros, respectivament (125.242 milers d’euros 
i 1.354 milers d’euros, respectivament, a 31 de desembre de 2017), que estan totalment 
amortitzats i en ús.  

(6) INSTRUMENTS FINANCERS 

6.1) Inversions en Entitats del grup i associades a llarg termini i a curt termini 

Instruments de patrimoni

La informació més significativa relacionada amb les «Inversions en entitats del grup i 
associades a llarg termini» al tancament de l’exercici 2018 i 2017 és la següent: 

Grup Criteria Caixa, SAU 

(Milers d'euros)

% Capital

Exercici Participació social

2018 100,00 1.834.166 15.340.223 1.577.290 (579.053) 10.467.353

2017 100,00 1.834.166 14.377.106 1.458.728 (211.860) 10.467.353

 Reserves i 

Dividends a 

compte 

 Ajustos per 

valoració 

 Cost net de la 

participació 

directa Resultat

Criteria Caixa, SAU, amb domicili social a Palma de Mallorca, plaça Weyler, 3, és una societat 
instrumental patrimonialista que gestiona totes les participacions accionarials del Grup 
Fundació Bancària ”la Caixa”. Les accions de Criteria Caixa, S.A.U no cotitzen en borsa. 
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A 31 de desembre de 2018, el Net Asset Value (NAV) de Criteria puja a 17.511 milers d’euros 
(18.692 milers d’euros a 31 de desembre de 2017).  

Durant l’exercici 2018, Criteria ha distribuït dividends a la Fundació Bancària ”la Caixa” per 
un import de 400.000 milers d’euros, que s’han registrat a l’epígraf “Ingressos Financers de 
participacions en instruments de patrimoni en entitats del grup i associades” del compte de 
resultats adjunt (vegeu Nota 12) (400.000 milers d’euros el 2017). 

No s’han produït moviments a l’epígraf d’«Inversions en entitats del grup i associades a llarg 
termini – Instruments de Patrimoni» durant els exercicis 2018 i 2017.  

Altres actius financers 

El saldo d’«Altres actius financers» a curt termini a 31 de desembre de 2018 correspon a la 
posició derivada de la liquidació definitiva de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2017 per 
un import de 144.982 milers d’euros mantinguda amb la capçalera del grup fiscal, CaixaBank, 
que ha estat liquidada el mes de febrer de 2019 (vegeu Notes 11 i 12.2). 

6.2) Inversions financeres a llarg termini i a curt termini 

Instruments de patrimoni 

A 31 de desembre de 2018 i 2017, el saldo registrat a l’apartat d’«Instruments de patrimoni» 
a llarg termini inclou la participació mantinguda representativa del 2,25% del capital social 
de la societat Corporación Empresarial de Extremadura, SA per un import de 251 milers 
d’euros, que correspon al 25% desemborsat del total d’accions de què la Fundació Bancària 
”la Caixa” és titular.  

El saldo registrat en aquest apartat a curt termini a 31 de desembre de 2018 i 2017, per un 
import de 410 i 413 milers d’euros, respectivament, correspon a accions i fons d’inversió dels 
quals la Fundació és titular. 

Crèdits a entitats 

En l’exercici 2015, la Fundació Bancària ”la Caixa” va vendre el Centre Cultural de Vic per 
un import de 1.080 milers d’euros. Al tancament de l’exercici 2018 quedava pendent de 
pagament un import de 432 milers d’euros que està registrat a l’epígraf d’«Inversions 
financeres a llarg termini» i un import de 108 milers d’euros a l’epígraf d’«Inversions 
financeres a curt termini». 

Els crèdits pendents de cobrament generats per aquesta operació, per un import total de 540 
milers d’euros, seran amortitzats mitjançant cobraments anuals de 108 milers d’euros fins a 
la data del seu venciment, l’any 2023. Aquest crèdit no merita cap tipus d’interès. 

Altres actius financers 

Aquest epígraf inclou diverses fiances constituïdes a llarg termini per la Fundació Bancària 
”la Caixa”, per un import de 474 milers d’euros, a 31 de desembre de 2018 (311 milers d’euros 
al tancament de 2017). 
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Altres crèdits amb les Administracions Públiques a llarg i curt termini 

Aquest epígraf inclou principalment les subvencions reintegrables concedides a la Fundació 
per part d’organismes públics i pendents de cobrament a llarg i curt termini, per un import 
de 41.373 milers d’euros i 5.812 milers d’euros, respectivament, al tancament de l’exercici 
2018 (48.098 milers d’euros i 3.561 milers d’euros, respectivament, al tancament de l’exercici 
2017). 
Així mateix, aquestes subvencions estan registrades a l’epígraf de «Deutes a llarg termini» i 
«Deutes a curt termini» del balanç adjunt pels imports corresponents (vegeu Nota 6.3). 

6.3) Deutes a llarg i curt termini 

Altres passius financers  

A 31 de desembre de 2018 i 2017, els altres passius financers a llarg termini i curt termini són 
els següents:  

Deutes transformables en subvencions, donacions i llegats
29.430 6.336 29.892 16.542 

Altres passius financers 39.276 - 42.830 -

Total 68.706 6.336 72.722 16.542

Llarg termini

(Milers d'euros)

Curt termini Llarg termini Curt termini

31/12/2018 31/12/2017

• Deutes transformables en subvencions, donacions i llegats 

Aquest apartat inclou les subvencions atorgades per la Comissió Europea a la Fundació 
Bancària ”la Caixa” considerades inicialment com a reintegrables, on hi ha un acord 
individualitzat de la concessió, però encara no s’han complert les condicions establertes per 
considerar-se no reintegrable i en conseqüència comptabilitzar-se en el patrimoni net (vegeu 
Nota 4 i). 

Els moviments que hi ha hagut en els exercicis 2018 i 2017 són els següents:

(Milers d'euros)

Saldo a 31 Traspassos entre Imputació a Saldo a 31

de desembre Altes de Baixes de llarg i curt compte de de desembre

Ens de 2017 l'exercici l'exercici termini resultats de 2018

Internacional 29.892 10.366 (1.309) (9.519) - 29.430

Deutes a ll/t transformables 

en subvencions
29.892 10.366 (1.309) (9.519) - 29.430

Internacional 16.542 1.079 (13.601) 9.519 (7.203) 6.336

Deutes a c/t transformables 

en subvencions
16.542 1.079 (13.601) 9.519 (7.203) 6.336

Subvencions reintegrables
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(Milers d'euros)

Saldo a 31 Traspassos entre Imputació a Saldo a 31

de desembre Altes de Baixes de llarg i curt compte de de desembre

Ens de 2016 l'exercici l'exercici termini resultats de 2017

Internacional 35.480 17.841 - (23.429) - 29.892

Deutes a ll/t transformables 

en subvencions
35.480 17.841 - (23.429) - 29.892

Internacional 1.028 2.826 - 23.429 (10.741) 16.542

Deutes a c/t transformables 

en subvencions
1.028 2.826 - 23.429 (10.741) 16.542

Subvencions reintegrables

Les altes de l’exercici corresponents a les principals subvencions concedides a la Fundació 
durant l’exercici 2018 han estat: 

- POTJ: Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ), que subvenciona les 
empreses i entitats que contractin nous treballadors, fomentant la generació de 
treball estable i de qualitat de les persones joves inscrites en el Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil. La subvenció va ser concedida el abril de 2018 pel període 2017-
2018, per un import total de 8.278 milers d’euros. 

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

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

Les baixes produïdes durant l'exercici 2018 corresponen principalment a subvencions 
concedides en exercicis anteriors a la Fundació com a Organisme Intermedi, i que a la 
finalització del termini de sol·licitud de la convocatòria per al desenvolupament de programes 
de treball juvenil no han estat atorgades a entitats i empreses finals.  

Les principals subvencions concedides a la Fundació durant l’exercici 2017 van ser: 

- POTJ: Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ), que subvenciona les 
empreses i entitats que contractin nous treballadors, fomentant la generació de 
treball estable i de qualitat de les persones joves inscrites en el Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil. La subvenció va ser concedida el maig de 2017 per un import total 
de 20.000 milers d’euros. 

- EIT-Health: programa que promou la creació d’empreses en l’àmbit científic, 
mitjançant l’acompanyament d’experts i la subvenció de projectes de centres de 
recerca perquè transformin el coneixement científic en empreses. La subvenció va 
ser concedida l’agost de 2017 per un import total de 240 milers d’euros. 

Durant els exercicis 2018 i 2017, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha registrat un import de 
7.203 i 10.741 milers d’euros, respectivament, com a ingressos de l’exercici en el compte de 
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«Subvencions imputades a l’excedent de l’exercici» del compte de resultats, que correspon a 
les despeses meritades durant l’exercici pel desenvolupament dels projectes les despeses dels 
quals són subvencionables.  

• Altres passius financers 

Aquest apartat a llarg termini inclou principalment un import de 36.868 i 39.639 milers 
d’euros, a 31 de desembre de 2018 i 2017, respectivament, corresponents a compromisos 
derivats dels convenis de col·laboració de caràcter plurianual formalitzats per la Fundació 
amb altres entitats, que es faran efectius a llarg termini.  

6.4) Deutes amb entitats del grup i associades a llarg i curt termini 

Deutes amb entitats del Grup i associades a llarg termini

El detall del saldo d’aquest epígraf dels balanços de situació a 31 de desembre de 2018 i 2017  
és el següent:

(Mi lers  d'euros )

31/12/2018 31/12/2017

Deutes amb entitats del Grup i associades a llarg termini

- 46.000

26.500 2.800

Total 26.500 48.800

Crèdi ts  amb enti tats  de crèdit

Al tres  deutes  a mb enti ta ts  del  grup (Nota  12.2)

Durant l'exercici 2013 es va subscriure un conveni entre Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, ”la Caixa”, CaixaBank i el Council of Europe Development Bank (CEB), pel qual 
aquest últim ofereix una línia de finançament associada al desenvolupament de programes 
socials amb un disponible total de 100.000 milers d'euros instrumentalitzat a través de 
CaixaBank. 
En data 8 de febrer de 2018 es va signar una novació modificativa no extintiva de contracte 
de crèdit entre CaixaBank, SA, Criteria Caixa, SAU i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, en què CaixaBank cedeix a Criteria Caixa la seva posició 
contractual en el Contracte de Crèdit signat el 12 de febrer de 2013. 

Les condicions del crèdit són les següents: 

• 35.000 milers d’euros disposats el 18 de març de 2013 a un tipus d’interès fix de 
l’1,69% i el venciment dels quals és el 18 de març de 2020 (amb 2 anys de carència). 

• 35.000 milers d’euros disposats el 3 de juny de 2013 a un tipus d’interès fix de l’1,37% 
i el venciment dels quals és el 3 de juny de 2020 (amb 2 anys de carència). 

• 30.000 milers d’euros disposats l’1 de desembre de 2014 a un tipus d’interès fix del 
0,87% i el venciment dels quals és l’1 de desembre de 2021 (amb 2 anys de carència).

Els interessos meritats durant l’exercici 2018 han pujat a 695 milers d’euros (965 el 2017) i 
s’han registrat a l’epígraf de «Despeses financeres» dels comptes de resultats adjunts (vegeu 
Nota 12.1). 
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El detall de l’amortització del capital es resumeix en el quadre següent:  

(Milers d'euros)

Exercici Import

2016 14.000

2017 20.000

2018 20.000

2019 (Nota 12.2) 20.000

2020 20.000

2021 6.000

Total 100.000

A 31 de Desembre de 2018, l’import de 20.000 milers d’euros a pagar l’exercici 2019 està 
registrat a l’epígraf «Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini» del balanç 
adjunt.  

A 31 de desembre de 2018, a l’apartat «Altres deutes amb entitats del grup»  inclou l’import 
del préstec descrit en el paràgraf anterior esmentat amb Criteria, per import de 26.000 milers 
d’euros corresponent a l’import a llarg termini.  

A 31 de desembre de 2017, a l’apartat «Crèdits amb entitats de crèdit» correspon al préstec 
descrit anteriorment esmentat amb CaixaBank, per import de 46.000 milers d’euros 

Així mateix, al tancament de l'exercici 2018 l'apartat inclou un import de 500 milers d'euros 
(2.800 milers d'euros al tancament de l'exercici 2017) que correspon a l'import que cal pagar 
a llarg termini a Inmo Criteria Caixa, SA, en virtut del conveni de col·laboració subscrit en 
data 10 de desembre de 2014 entre la Fundació i la societat, per al desenvolupament del 
programa Habitatge Assequible per un import total de 16.800 milers d'euros (vegeu Nota 
12.2). 

Deutes amb entitats del Grup i associades a curt termini 

El saldo registrat a 31 de desembre de 2018 en aquest apartat correspon principalment a 
l’import a amortitzar a curt termini del préstec mantingut amb Criteria esmentat a l’apartat 
anterior, juntament amb els interessos pendents de pagament per un import de 20.000 i 94 
milers d’euros, respectivament (20.000 i 143 milers d’euros a 31 de desembre de 2017).  

Així mateix, inclou el saldo a pagar a curt termini a Inmo Criteria Caixa, SA per un import 
de 2.300 milers d’euros (3.000 milers d’euros el 2017), en virtut del conveni de col·laboració 
esmentat a l’apartat anterior (vegeu Nota 12.2).  

6.5) Informació sobre la naturalesa i el nivell de risc procedent d’instruments 
financers  

La Fundació Bancària ”la Caixa” finança la seva activitat bàsicament dels dividends que rep 
de la seva filial Criteria Caixa, SAU i de la recuperació l’Impost sobre Societats 

El balanç de la Fundació Bancària ”la Caixa” presenta una situació de fons de maniobra 
negatiu a 31 de desembre de 2018 que l’Entitat té previst compensar amb a) els dividends 
que rebrà de la seva filial Criteria Caixa, SAU i b) amb la recuperació de l’Impost de societats 
de l’any 2018: 
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a) Criteria Caixa SAU és la societat instrumental a través de la qual la Fundació Bancària 
”la Caixa” gestiona el seu patrimoni i finança la seva activitat social, i genera els 
dividends necessaris cada any per a l’exercici d’aquesta activitat i el compliment dels 
compromisos assumits per la Fundació. Criteria disposa d’actius líquids suficients a 
31 de desembre de 2018 per cobrir durant l’exercici 2019 les necessitats de fons per 
a la realització de l’obra social de la Fundació Bancària ”la Caixa”.  

b) L’impost de societats a recuperar corresponent a l’exercici 2018 per un import de 
148.892 milers d’euros està registrat al tancament d’exercici a l’epígraf d’«Actius per 
impost diferit» i es reclassificarà a curt termini a 31 de desembre de 2019 una vegada 
presentada la liquidació de l’Impost sobre Societats corresponent (vegeu Nota 11). 

La resta de partides que l’Entitat té registrades a cobrar de tercers són poc significatives i no 
representen un risc de crèdit que pugui afectar la solvència de la Fundació. 

El risc de mercat a què s’exposa la Fundació Bancària ”la Caixa” es concentra en la 
participació del 100% que té sobre la seva participada Criteria Caixa SAU (vegeu Nota 6.1). 

(7) EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 

La composició d’aquest epígraf dels balanços adjunts a 31 de desembre de 2018 i 2017, és la 
següent: 

(Milers d'euros)

31/12/2018 31/12/2017

Dipòs i ts  en enti ta ts  de crèdit 40.888 36.469

Dipòs i ts  a  l a  vis ta  (Nota  12) 40.888 36.469

Total 40.888 36.469

A 31 de desembre de 2018 i 2017, els saldos de l'apartat «Dipòsits en entitats de crèdit» 
corresponen a saldos de comptes corrents, principalment, mantinguts a CaixaBank. 

Durant l’exercici 2018 no s'han obtingut rendiments per als saldos deutors dels comptes 
corrents atès que el tipus d'interès mitjà ha estat del 0%. Durant l'exercici 2017 l'import dels 
rendiments obtinguts pels saldos mantinguts en els comptes corrents és de 25 milers d'euros 
i estan registrats a l'epígraf corresponent del compte de resultats adjunt (vegeu Nota 12).  

 (8) FONS PROPIS 

El moviment que hi ha hagut en els exercicis 2018 i 2017 en els Fons Propis ha estat el 
següent: 

(Mi l ers  d'euros)

Fons Social 5.868.000 - - - 5.868.000

Reserves 5.049.309 - - 5.049.309

Excedent d'exercicis anteriors 127.831 73.149 - - 200.980

   Romanent 127.831 73.149 - - 200.980

Excedent exercici (Nota  3) 73.149 (73.149) - 56.204 56.204

Total Fons Propis 11.118.289 - - 56.204 11.174.493

Distribució del 

resultat

Resultat de 

l'exercici

Saldo a 

31/12/2017
Altres

Saldo a 

31/12/2018
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(Mi l ers  d'euros)

Fons Social 5.868.000 - - - 5.868.000

Reserves 5.049.177 - 132 - 5.049.309

Excedent d'exercicis anteriors 62.040 65.791 - - 127.831

   Romanent 62.040 65.791 - - 127.831

Excedent exercici (Nota  3) 65.791 (65.791) - 73.149 73.149

Total Fons Propis 11.045.008 - 132 73.149 11.118.289

Distribució del 

resultat

Resultat de 

l'exercici

Saldo a 

31/12/2016
Altres

Saldo a 

31/12/2017

El Fons Social està compost per 23.168.578 accions de Criteria Caixa, SAU que van ser 
aportades com a dotació fundacional no dinerària en el moment de la transformació de la 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” en Fundació Bancària, contra l’epígraf 
de «Reserves», per un valor equivalent al valor comptable registrat a ”la Caixa” el 31 de 
desembre de 2013, 5.868 milions d’euros. 
D’acord amb el que estableix l’article 12 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de 
Fundacions, el març de 2014 un expert independent va emetre un informe en què concloïa 
que el valor de les accions assignades a la dotació fundacional es corresponia, almenys, amb 
5.868 milers d’euros. 

Així mateix, el Protectorat del Ministeri d’Economia i Empresa, funcions exercides 
anteriorment pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, va emetre el 14 d’abril de 2014 un 
informe favorable relatiu a la suficiència de dotació de la Fundació Bancària ”la Caixa”, de 
conformitat amb el que preveu l’article 35 de la Llei 50/2002 de Fundacions.  

A 24 de maig de 2018, el Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” va aprovar la distribució 
de l’excedent de l’exercici 2017 a Romanent. 

El febrer de 2017 es van incrementar en 132 milers d’euros les reserves de la Fundació com 
a conseqüència de la cessió global dels actius i passius de la Fundació Privada Art i Mecenatge, 
dissolta i liquidada, a la Fundació Bancària ”la Caixa”. 

(9) PROVISIONS  

El detall d’aquest capítol del balanç adjunt a 31 de desembre de 2018 i 2017, juntament amb 
el moviment de l’exercici, és el següent: 

(Milers d'euros)

Obligacions per prestacions 
a llarg termini al personal (Nota 4g) 941 - - (529) 412
Altres provisions 290 - - - 290

Total provisions a llarg termini 1.231 - (529) 702

Provisions a curt termini (Nota 4g) 865 - (721) 529 673

Total provisions a curt termini 865 - (721) 529 673

Saldo a 

31/12/2017

Saldo a 

31/12/2018

2018

Regularitzacions de 

l'exercici

Aplicacions de 

l'exercici

Traspassos de 

l'exercici

Baixes
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(Milers d'euros)

Obligacions per prestacions 
a llarg termini al personal (Nota 4g) 1.719 - - (778) 941
Altres provisions 1.103 - (813) - 290

Total provisions a llarg termini 2.822 - (813) (778) 1.231

Provisions a curt termini (Nota 4g) 1.128 (18) (1.023) 778 865

Total provisions a curt termini 1.128 (18) (1.023) 778 865

Saldo a 

31/12/2016

Saldo a 

31/12/2017

2017

Regularitzacions de 

l'exercici

Aplicacions de 

l'exercici

Traspassos de 

l'exercici

Baixes

El saldo de la provisió per prestacions al personal inclou el valor actual dels saldos pendents 
de pagament a llarg i curt termini a 31 de desembre de 2018 i 2017 dels compromisos assumits 
en exercicis anteriors per l’antiga Fundació ”la Caixa”, ja liquidada, en la prejubilació de 
determinats empleats. L’aplicació registrada, corresponen als pagaments i a les aportacions al 
pla de pensió realitzades durant els exercicis 2018 i 2017, segons els acords de prejubilacions 
i jubilacions anticipades per un import de 721 milers d’euros i 1.023 milers d’euros correspon 
als pagaments fets durant els exercicis 2018 i 2017, respectivament.  

L’aplicació de l’exercici 2017 registrada a l’apartat d’«Altres provisions» per un import de 813 
milers d’euros correspon a la cancel·lació de la provisió registrada en exercicis anteriors pel 
procés de sol·licitud de devolució de l’IVA de l’antiga Fundació Caixa de Girona 
corresponent a l’exercici 2008, després de rebre el mes de gener del 2017 la notificació del 
Tribunal Economicoadministratiu Central amb la resolució denegatòria sobre la sol·licitud 
de devolució  

 (10) BENEFICIARIS – CREDITORS 

En aquest epígraf del passiu del balanç adjunt es registren els imports pendents de pagament 
a curt termini al tancament de l’exercici, compromesos amb entitats beneficiàries en 
determinats convenis de col·laboració relacionats amb els programes que desenvolupa la 
Fundació Bancària ”la Caixa”. 

El detall dels imports per programa a 31 de desembre de 2018 i 2017 és el següent: 

31/12/2018 31/12/2017

Programa de Pobresa Infantil 4.580 44.060

Programa Foment de l'Ocupació 128 8.146

Programa Convocatòries Acció Social 9.853 8.145

Programa de Cooperació Internacional 6.252 10.552

Programa de Recerca 26.764 19.827

Programa de Lloguer Solidari 3.445 1.616

Programa de Beques 12.407 7.246

Convenis de col·laboració amb l'Administració Pública pel 

desenvolupament de projectes socials, culturals i de recerca
24.067 16.941

Altres col·laboracions amb entitats 7.174 8.437

Total Creditors - Beneficiaris 94.670 124.970

(Milers d'euros)
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A continuació es presenta el moviment que hi ha hagut en els exercicis 2018 i 2017: 

(Milers d'euros)

2018 Saldo Saldo

31/12/2017  31/12/2018

Beneficiari s  - Credi tors 124.970 223.414 (247.016) (6.698) 94.670

Total moviments de l'exercici 124.970 223.414 (247.016) (6.698) 94.670

Disminucions 

per pagaments
Augments Reintegraments

(Miles d'euros)

2017 Saldo Saldo

31/12/2016  31/12/2017

Beneficiari s  - Credi tors 131.444 254.040 (254.109) (6.405) 124.970

Total moviments de l'exercici 131.444 254.040 (254.109) (6.405) 124.970

Disminucions 

per pagaments
Augments Reintegraments

(11) SITUACIÓ FISCAL 

Consolidació fiscal 

La Fundació Bancària ”la Caixa” està acollida al règim de tributació consolidada en l’Impost 
sobre Societats des de l’exercici 1991.  

Amb l’entrada en vigor de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i 
fundacions bancàries, i atès que durant l’exercici 2013 es va reduir la participació de la 
Fundació Bancària ”la Caixa” en CaixaBank per sota del 70%, la Fundació Bancària ”la 
Caixa” va passar a ser una entitat dependent i va deixar de ser l’entitat dominant del grup de 
consolidació fiscal. CaixaBank va passar a tenir aquesta condició, amb efectes des de l’1 de 
gener de 2013. 

Des de l’exercici 2008, arran de la modificació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), introduïda per la Llei 36/2006, de 29 de novembre, la 
Fundació Bancària ”la Caixa” també està acollida al règim especial de grup d’entitats, que 
permet la tributació consolidada de l’Impost sobre el Valor Afegit, conjuntament amb les 
societats del Grup que també han adoptat aquest règim especial. Des de l’exercici 2016 la 
Fundació té la condició d’entitat dependent del grup, i CaixaBank passa a ser l’entitat 
dominant. 

Exercicis subjectes a inspecció fiscal 

La Fundació Bancària ”la Caixa” té oberts a inspecció els quatre últims exercicis dels 
principals impostos que li són aplicables. 

Durant l'exercici 2018 s'ha iniciat un procediment inspector en relació amb els principals 
impostos d'aplicació dels exercicis 2013 a 2015 de determinades societats integrants dels 
grups de consolidació fiscal de què la Fundació Bancària ”la Caixa” forma part.  
Així mateix, en data 22 de març de 2019 l'Administració Tributària va comunicar a la 
Fundació Bancària ”la Caixa” l'inici d'un procediment inspector de comprovació i 
investigació en relació amb els principals impostos d'aplicació dels exercicis 2013 a 2015.  

Com a conseqüència de les diferents interpretacions possibles que es pugui donar a la 
normativa fiscal aplicable a les operacions dutes a terme per l’Entitat, hi pot haver 
determinats passius fiscals de caràcter contingent que no són susceptibles de quantificació 
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objectiva. La Direcció de l'Entitat estima que el deute tributari que se'n pugui derivar no 
afectaria significativament els comptes anuals adjunts. 

Durant l'exercici 2017 van finalitzar les actuacions de comprovació dels exercicis 2010 a 2012 
sense impacte patrimonial per a la Fundació Bancària ”la Caixa”. La Delegació Central de 
Grans Contribuents va declarar CaixaBank responsable solidari del deute tributari derivat 
d'aquestes, per la seva condició d'entitat successora en l'activitat financera de la Fundació 
Bancària “la Caixa” en virtut del procés de reorganització que va tenir lloc l'exercici 2011. 

Operacions sotmeses a règim fiscal especial 

Durant l’exercici 2018, la Fundació Bancària ”la Caixa” no ha fet operacions a l’empara del 
règim fiscal especial del Capítol VII del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de 
l’Impost sobre Societats. 

La informació relativa a operacions sotmeses al règim fiscal especial d’exercicis anteriors 
figura en les notes fiscals dels comptes anuals d’aquests exercicis. 

Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris 

En l’Annex 1 s’indiquen les principals magnituds en relació amb exercicis anteriors, d’acord 
amb l’article 42 del Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, i la disposició transitòria vint-
i-quatrena de la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats. 

Conciliació dels resultats comptable i fiscal 

A continuació, es presenta una conciliació entre la despesa per l’Impost sobre Societats 
comptabilitzat en el compte de resultats dels exercicis 2018 i 2017 i el resultat abans 
d’impostos dels exercicis esmentats:

(Miles d'euros)

2018 2017

Resultat abans d'impostos (1) (92.688) (69.342)

Augments / disminucions per diferències permanents (403.620) (406.115)

 Des peses  no deduïbles 16.000 15.405

Dividends  de Cri teria (400.000) (400.000)

Altres  dis minucions  / Augments (19.620) (21.520)

Base imposable (496.308) (475.457)

Quota de l'Impost sobre Societats de l'exercici al 30% 148.892 142.637

Altres ajustos - (146)

IMPOST SOBRE BENEFICIS (2) 148.892 142.491

Resultat després d'impostos (1) + (2) 56.204 73.149

D’acord amb el que preveu l’article 24 del TRLIS, modificat per la disposició final 6a del LIS 
amb efectes 1 de gener de 2014, les despeses de manteniment de l’OBS que, d’acord amb la 
normativa comptable que hi sigui aplicable, es registrin amb càrrec al compte de resultats 
seran fiscalment deduïbles. 

D’acord amb la consulta vinculant emesa per la Direcció General de Tributs en data 18 de 
novembre de 2015, les quantitats que les fundacions bancàries destinin a la realització 
d’inversions afectes a l’obra social seran fiscalment deduïbles en el període en què es facin, 
encara que s’activin a efectes comptables. La Fundació ha ajustat a la base imposable de 
l’exercici 2018 un import en signe negatiu de 19.620 milers d’euros que corresponen 
principalment a les inversions en immobilitzat intangible i material fetes durant l’exercici, 
minorades les vendes de l’immobilitzat produïdes durant l’exercici. Així mateix, la despesa 
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per amortització corresponent a aquestes inversions s’ha inclòs en l’ajust positiu de 15.994 
milers d’euros, a l’apartat de «Despeses no deduïbles». 

A continuació, es presenta la conciliació entre el resultat comptable abans d’impostos dels 
exercicis 2018 i 2017 i la base imposable:

(Milers d'euros)

Exercici 2018 Augments Disminucions Imports

Resultat comptable abans d'impostos (92.688)

Diferències permanents

 Despeses  no deduïbles 16.000 - 16.000

Dividends  de Cri teria - (400.000) (400.000)

Al tres - (19.620) (19.620)

Diferències temporals

 Al tres - -

Base imposable (496.308)

(Milers d'euros)

Exercici 2017 Augments Disminucions Imports

Resultat comptable abans d'impostos (69.342)

Diferències permanents

 Despeses  no deduïbles 15.405 - 15.405

Dividends  de Cri teria - (400.000) (400.000)

Al tres - (21.520) (21.520)

Diferències temporals

 Al tres (89) (89)

Base imposable (475.546)

Actius/Passius fiscals diferits 

Segons la normativa fiscal vigent, en els exercicis 2018 i 2017 hi ha determinades diferències 
temporànies que cal tenir en compte a l’hora de quantificar la despesa d’impostos sobre 
beneficis corresponent.  

Els orígens i moviments dels actius/passius fiscals diferits registrats en el balanç a 31 de 
desembre de 2018 i 2017 són els següents: 

(Milers d'euros)

Actius fiscals diferits 31/12/2017

Altes per 

moviments de 

l'exercici

Baixes per 

moviments de 

l'exercici 31/12/2018

Aportacions  a  pla ns  de pens i ons 1.818 37 (20) 1.835

Fons  per a  compromi sos  per prejubi l acions  194 27 - 221

Ba ses  imposa bles  negatives 366.564 149.993 (144.987) 371.570

Deduccions  pendents  d'a pl icació 40.452 - (43) 40.409

Al tres 24 12 (1) 35

Total 409.052 150.069 (145.051) 414.070
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(Milers d'euros)

Actius fiscals diferits 31/12/2016

Altes per 

moviments de 

l'exercici

Baixes per 

moviments de 

l'exercici 31/12/2017

Aportacions  a  plans  de pens ions 1.818 - - 1.818

Fons per a  compromisos  per prejubi lacions  27 194 (27) 194

Bas es  imposables  negatives 363.533 142.664 (139.633) 366.564

Deduccions  pendents  d'apl icació 40.461 - (9) 40.452

Altres 24 - - 24

Total 405.863 142.858 (139.669) 409.052

Les altes a les «Bases imposables negatives» de l’exercici 2018 i 2017 es deuen principalment 
a les bases imposables dels exercicis 2018 i 2017 per un import de 148.892 i 142.664 milers 
d’euros, respectivament. 

Les baixes a les «Bases imposables negatives» dels exercicis 2018 i 2017 es deuen a la 
liquidació i presentació de les declaracions dels Impostos sobre Societats de 2017 i 2016, 
respectivament.  

La base imposable negativa obtinguda durant l’exercici 2016 (139.633 milers d’euros) va ser 
satisfeta per CaixaBank en la seva condició d’entitat dominant del grup fiscal, mentre que 
l’obtinguda en l’exercici 2017 (144.987 milers d’euros) ha estat traspassada a l’epígraf 
d’«Inversions en entitats del grup i associades a curt termini» pel saldo a cobrar a curt termini 
amb CaixaBank (vegeu Notes 6.1 i 12.2), que ha estat liquidada el mes de gener de 2019. 

En l’àmbit de Grup de consolidació fiscal ha realitzat un anàlisis del valor recuperable dels 
actius pels impostos diferits registrats. Per fer-ho, han desenvolupat un model basat en 
projeccions de resultats del Grup. Aquest model ha estat elaborat en col·laboració d’un 
expert independent i s’actualitza semestralment, de manera que les hipòtesis s’ajusten a la 
realitzat en cada moment de l’anàlisi, per incorporar les possibles desviacions de la realitat 
respecte al model.  

A 31 de desembre de 2018 i de 2017, els resultats del model i els exercicis de back testing
efectuats suporten la recuperabilitat dels actius fiscals diferits en els terminis legals. Així 
mateix, en els actuals entorns de tipus d'interès, el valor nominal dels actius fiscals diferits no 
difereix significativament del seu valor actual. 

Els orígens i moviments dels passius fiscals diferits registrats al balanç a 31 de desembre de 
2018 i 2017, son els següents: 

(Milers d'euros)

Passius fiscals diferits 31/12/2017

Altes per 

moviments de 

l'exercici

Baixes per 

moviments de 

l'exercici 31/12/2018

El iminacions  per transmiss ions  intra grup 3 - - 3

Total 3 - - 3

(Milers d'euros)

Passius fiscals diferits 31/12/2016

Altes per 

moviments de 

l'exercici

Baixes per 

moviments de 

l'exercici 31/12/2017

El iminacions  per transmiss ions  intra grup 3 - - 3

Total 3 - - 3
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(12) OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

12.1) Operacions amb vinculades 

Les operacions amb parts vinculades més significatives, segons la definició que contenen les 
Normes d’elaboració dels comptes anuals i la Memòria del Pla de Comptabilitat d’entitats 
sense fins lucratius, es resumeixen de la manera següent: 

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

• Contracte de mandat per a serveis de seguretat entre Caixabank, S.A. i la Fundació 
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”. 

• Arrendament a CaixaBank de les oficines de Fundació Bancària ”la Caixa”, ubicades 
a l’avinguda Diagonal 621-629 de Barcelona. 

• Contracte de serveis per part de CaixaBank Facilities Management, S.A., en concepte 
de gestió i manteniment d’edificis propietat de la Fundació Bancària ”la Caixa”. 

• Contracte marc de prestació de serveis per part de SILK Aplicaciones, S.L.U. (SILK) 
per a la realització de projectes i prestació de serveis informàtics. 

• Contracte de llicència de marques i noms de domini per part de la Fundació Bancària 
”la Caixa” a favor de CaixaBank, mitjançant el qual la primera atorga a favor de la 
segona una llicència d’ús sobre determinades marques, així com la cessió de l’ús de 
determinats noms de domini. 

• Préstec vinculat als convenis subscrits entre Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 
CaixaBank i el Council of Europe Development Bank (CEB), pels quals aquest últim 
ofereix una línia de finançament associada al desenvolupament de programes socials 
amb un disponible total de 100.000 milers d’euros.  
A 8 de febrer de 2018 es va firmar una Novació modificativa no extintiva del 
contracte de crèdit, en virtut de la qual CaixaBank cedeix a Criteria la seva posició 
en el contracte (vegeu Nota 6). 

• Conveni de col·laboració subscrit entre la Fundació Bancària ”la Caixa” i Inmo 
Criteria Caixa, SA en concepte de subvenció no reintegrable amb destinació al 
desenvolupament del Programa d’Habitatge Assequible (vegeu Nota 6). 

• Arrendament a Puerto Triana, SAU (Grup CaixaBank) del local on està ubicat el 
centre CaixaForum Sevilla, ubicat a la Torre Sevilla de Sevilla. 

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

Totes les operacions amb societats vinculades s’han efectuat en condicions de mercat. 

D’acord amb el que disposa la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i 
fundacions bancàries, i la Circular 6/2015, de 17 de novembre, del Banc d’Espanya, el 
Patronat de la fundació va aprovar, el 18 de maig de 2017, un protocol de gestió de la 
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participació financera entre la Fundació Bancària ”la Caixa”, Criteria i CaixaBank, aprovat 
pel Banc d’Espanya el 23 de juny de 2017. 
En data 15 de març de 2018, el Patronat de la Fundació va ratificar la plena vigència per a 
l'exercici 2018 del protocol de gestió de la participació financera descrit al paràgraf anterior, 
del qual el Banc d'Espanya va prendre nota d'aquesta ratificació el 17 d'abril de 2018. 

En la data de formulació d'aquests Comptes Anuals, està pendent que el Patronat ratifiqui la 
seva plena vigència per a l'exercici 2019. 

Aquest protocol de gestió està publicat a l’apartat d’«Informació Corporativa - 
Documentació Corporativa» de la pàgina web de la Fundació Bancària ”la Caixa”, a 
www.obrasociallacaixa.org. 

Els principals aspectes regulats per aquest protocol de gestió són els següents: 

- Els criteris bàsics de caràcter estratègic que regeixen la gestió per part de la Fundació 
Bancària ”la Caixa” de la seva participació en CaixaBank. 

- Les relacions entre el Patronat i els òrgans de govern de CaixaBank. Criteris que 
regeixen les propostes de nomenament de consellers de CaixaBank per part de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”. 

- Els criteris generals per a la realització d’operacions entre la Fundació Bancària ”la 
Caixa” i CaixaBank, i els mecanismes previstos per evitar possibles conflictes 
d’interès. 

- Els mecanismes que intentin evitar l’aparició de conflictes d’interès derivats de la 
circumstància de ser la Fundació Bancària ”la Caixa” accionista indirecte de 
CaixaBank a través de Criteria. 

- Els criteris bàsics relatius a la cessió i ús de signes distintius i noms de domini 
titularitat de la Fundació Bancària ”la Caixa” per part de CaixaBank i de societats del 
seu grup. 

- L’atorgament d’un dret d’adquisició preferent a favor de la Fundació Bancària en cas 
de transmissió per CaixaBank del Mont de Pietat del qual és titular. 

- Els principis bàsics d’una possible col·laboració a l’efecte que CaixaBank pugui 
implementar polítiques de responsabilitat social corporativa a través de la Fundació 
Bancària ”la Caixa” de difusió als seus programes de l’Obra Social mitjançant la xarxa 
de sucursals de CaixaBank i, si escau, a través d’altres mitjans materials. 

- El flux d’informació adequat que permeti a totes dues entitats l’elaboració dels seus 
estats financers i el compliment d’obligacions d’informació periòdica i de supervisió 
davant el Banc d’Espanya i organismes reguladors. 

Amb l’objectiu de regular les relacions entre les entitats i els seus grups respectius, i d’establir 
el marc d’actuació de la Fundació com a accionista indirecte (a través de Criteria) de 
CaixaBank, el Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” va subscriure, el 25 de gener de 
2018, un nou Protocol Intern de Relacions entre la Fundació Bancària ”la Caixa”, Criteria i 
CaixaBank.  
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A més de les operacions esmentades anteriorment, el resum de les transaccions efectuades 
durant els exercicis 2018 i 2017 amb empreses del grup, multigrup i associades i altres parts 
vinculades és el següent: 

(Milers d'euros)

2018

Nota
Grup Fundació 

Bancària ”la Caixa”
Grup Criteria

Associades i 

multigrup

Serveis  rebuts  (104) (315) (7.384)

Serveis  pres tats - 12 -

Despes es  per interes sos (Nota  6.4) - (581) (114)

Subvencions  concedides (2.669) - (18.523)

Di vidends  rebuts (Nota  6.1) - 400.000 -

Ingres sos  per l l oguers 6 11 246

Despes es  per l loguers - - (3.542)

Ingres sos  per ces s i ó de marca - - 1.667

Altres  i ngress os 4 54 14

(Milers d'euros)

2017

Nota
Grup Fundació 

Bancària ”la Caixa”
Grup Criteria

Associades i 

multigrup

Serveis  rebuts  - (3.227) (4.289)

Serveis  pres tats - 71 -

Despes es  per interes sos (Nota  6.4) - (724) (241)

Ingres sos  financers (Nota  7) - 27 6

Subvencions  concedides (2.493) - (13.295)

Subvencions  rebudes - 20 -

Di vidends  rebuts (Nota  6.1) - 400.000 -

Ingres sos  per l l oguers 6 199 63

Despes es  per l loguers - (2.242) (1.043)

Ingres sos  per ces s i ó de marca - - 1.677

Altres  i ngress os - 58 -

Tal com s’explica a la Nota 1, el 26 de setembre de 2017 el Consell de Govern del Banc 
Central Europeu (BCE) va considerar que Criteria havia complert les condicions fixades en 
data de 26 de maig de 2016 perquè es produís la desconsolidació amb CaixaBank a efectes 
prudencials. Així mateix, a partir d’aquesta data ja no exercia el control o una influència 
dominant sobre CaixaBank i, en conseqüència, ja no era la seva empresa matriu.  

Totes les operacions efectuades entre la Fundació Bancària ”la Caixa” i CaixaBank i les seves 
societats dependents fins al 26 de setembre de 2017 s’han considerat operacions de Grup. A 
partir d’aquesta data, les operacions amb el nou Grup CaixaBank s’han considerat operacions 
amb entitats associades. 

Les subvencions concedides a empreses del Grup Fundació Bancària ”la Caixa” i a empreses 
associades corresponen a les aportacions fetes per la Fundació Bancària ”la Caixa” a altres 
fundacions vinculades per al desenvolupament de les seves activitats i sobre les quals manté 
una representació significativa en els Òrgans de Govern. 

Les dades més rellevants de les principals fundacions considerades com a vinculades són les 
següents: 
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(Mi lers  d'euros )

Patrimoni Resultat

Denominació i objecte social Domicili Net exercici

Entitats del grup:

Fundació de l'Esperança C. Pa lma St. Jus t 4, Barcelona 55 -

Llui ta  contra  la  pobresa i  l 'exclus ió socia l

Fundació Privada Centre Joan Riu Ctra. Les  Pl anes , km 7 2.147 30

Ass i s tència  i  integra ció socia l  i  la bora l  de pers ones  Sa nt Gregori , Gi rona

Associació de Voluntaris de "la Caixa" C. Isaa c Newton, 26, Ba rcelona 83 (98)

Promoció de la  pa rticipa ció d'emplea ts  i  exempleats  del  

Entitats associades:

Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona C. Rosel ló, 132, Barcelona 2.681 17

Salut globa l : innovació i  tra ns mis s ió del  coneixement 

Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa, IrsiCaixa Avda . Dia gona l  621, Barcelona 1.177 36

Recerca Biomèdica  en SIDA

Fundació Profuturo C. Jordá n, 11, Ma dri d 10.208 41

Impuls  i  foment de l 'educació de les  pers ones  més  

des fa vorides  a  traves  de la  funda ció digi ta l

31/12/2018

12.2) Saldos amb vinculades 

L’import dels saldos en balanç amb vinculades a 31 de desembre de 2018 i 2017 és el següent:

Nota
Grup Fundació 

Bancària "la Caixa"
Grup Criteria

Associades i 

multigrup

Crèdits  i  deutors  a  curt termini  - 71 145.000

Efectiu i  a ltres  actius  l íquids  

equiva lents
(Nota 7) - - 40.857

Deutes  a  l la rg termini  (Nota 6.4) - (500) -

Préstecs  a  l larg termini (Nota 6.4) - (26.000) -

Préstecs  a  curt termini (Nota 6.4) - (20.000) -

Interessos pendents  de 

pagament a  curt termini
(Nota 6.4) - (94) -

Deutes  a  curt termini - (2.406) (4.003)

(Milers d'euros)

31/12/2018

Nota
Grup Fundació 

Bancària "la Caixa"
Grup Criteria

Associades i 

multigrup

Crèdits  i  deutors  a  curt termini  - 61 141.278

Efectiu i  a ltres  actius  l íquids  

equiva lents
(Nota 7) - - 36.469

Deutes  a  l la rg termini  (Nota 6.4) - (2.800) -

Préstecs  a  l larg termini (Nota 6.4) - - (46.000)

Préstecs  a  curt termini (Nota 6.4) - - (20.000)

Interessos pendents  de 

pagament a  curt termini
(Nota 6.4) - - (143)

Deutes  a  curt termini - (3.355) (12.206)

(Milers d'euros)

31/12/2017

Addicionalment, la Societat manté les participacions financeres descrites en la Nota 6. 

L’epígraf «Crèdits i deutors a curt termini», a 31 de desembre de 2018, inclou principalment 
la posició derivada de la liquidació definitiva de l’Impost sobre beneficis de l’exercici 2017 
per un import de 144.982 milers d’euros mantinguda amb la capçalera del grup fiscal, 
CaixaBank, que ha estat liquidada el mes de febrer de 2019 (vegeu Nota 6.1). 
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A 31 de desembre de 2017, l’epígraf «Crèdits i deutors a curt termini» inclou principalment 
la posició derivada de la liquidació definitiva de l’Impost sobre beneficis de l’exercici 2016 
per un import de 139.301 milers d’euros mantinguda amb la capçalera del grup fiscal, 
CaixaBank, que va ser liquidada el mes de febrer de 2018. 

L’epígraf «Deutes a curt termini» amb el Grup Criteria a 31 de desembre de 2018 i 2017 
inclou principalment el saldo pendent de pagament per un import de 2.300 i 3.000 milers 
d’euros, respectivament, a Inmo Criteria Caixa, SA pel Conveni de col·laboració per al 
desenvolupament del programa d’Habitatge Assequible subscrit amb la Fundació Bancària 
”la Caixa” (vegeu Nota 6.4). La resta del saldo dels «Deutes a curt termini» amb el Grup 
Criteria, associades i multigrup, per un import de 4.109 milers d’euros, correspon 
principalment a les transaccions generades amb les entitats vinculades relacionades amb els 
contractes de serveis descrits a l’apartat 12.1) d’aquesta nota. 

12.3) Retribució als Òrgans de Govern  

En compliment del que estableixen les lleis a què estan sotmeses les fundacions, els membres 
del Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, que es detallen en la Nota 15.1, no reben 
cap tipus de retribució per l’exercici de la seva funció.  

Les dietes rebudes pels patrons com membres dels òrgans de govern d’empreses del grup i 
associades per l’exercici de les seves funcions ha estat de 4.682 mils d’euros en l’exercici 2018 
(5.410 mils d’euros en l’exercici 2017), de les quals, les retribucions rebudes d’empreses del 
grup han estat de 3.726 mils d’euros en 2018 (2.987 mils d’euros en 2017).  

No s’han meritat altres despeses relacionades en concepte de pla de pensions, de bestretes o 
de crèdits. 

12.4) Retribució a l’Alta Direcció 

L’Alta Direcció, que no forma part del Patronat de la Fundació, i que es considera que està 
formada pels directius que tenen contracte d’Alta Direcció, està integrada pel Director 
General i la Directora General Adjunta i ha percebut un import de 1.366 milers d’euros pel 
desenvolupament de les seves funcions en l’exercici 2018 (1.251 milers d’euros en l’exercici 
2017). 

Addicionalment, en concepte d’aportacions a plans de pensions i altres remuneracions en 
espècie, han rebut aportacions per un import de 221 milers d’euros l’any 2018 (233 milers 
d’euros l’any 2017). No s’han meritat altres despeses relacionades ni tampoc no s’ha concedit 
cap avançament de crèdit. 

L’Alta Direcció forma part del Comitè de Direcció de la Fundació juntament amb 5 membres 
més que, tot i no ser Alta Direcció, ocupen càrrecs de Direcció en determinades àrees dins 
l’organització. En total el Comitè de Direcció és compost per 7 membres (2 dones i 5 homes). 

(13) INGRESSOS I DESPESES

13.1) Ajudes monetàries - 

A l’epígraf de «Despeses per ajudes i altres» del compte de resultats adjunt la Fundació 
registra les ajudes a altres entitats socials en compliment dels convenis de col·laboració en 
projectes socials signats amb aquestes, així com altres prestacions a determinats col·lectius 
beneficiaris. La composició d’aquest epígraf corresponent als exercicis 2018 i 2017 és la 
següent: 
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(Milers d'euros)
2018 2017

Prestacions - Programa de Beques per a Estudis 30.086 19.067

Convenis de col·laboració amb Entitats Socials
   Programa de Lloguer Solidari 16.314 17.619
   Programa de Convocatòries d'Acció Social 21.366 19.898
   Programa d'Obra Social Territorial 46.302 45.699
   Programa Foment de l'Ocupació 6.796 10.874
   Programa Pobresa Infantil 8.984 40.162
   Programa de Cooperació Internacional 19.490 16.813
   Programa de Recerca 27.956 29.578
   Programa Cultural 1.822 440
   Altres Programes Socials 2.140 2.180
   Conveni de col·laboració amb Administracions Públiques de 

   suport al desenvolupament de projectes socials, culturals i d'investigació
30.000 29.850

   Altres col·laboracions amb entitats 26.011 21.860
Total convenis de col·laboració amb Entitats 207.181 234.973

Total ajudes monetàries 237.267 254.040

13.2) Serveis exteriors - 
La composició d’aquest epígraf del compte de resultats adjunt corresponent als exercicis 2018 
i 2017 és la següent: 

(Milers d’euros)
2018 2017

Producció i organització d'activitats socials i culturals 157.891 122.308
Arrendaments i cànons 10.107 9.866
Manteniment i reparació d'immobles 7.108 7.058
Honoraris de professionals (Nota 15.3) 9.423 10.328
Transports 2.561 3.114
Primes d'assegurances 1.032 1.074
Serveis bancaris 92 52
Publicitat, propaganda i relacions públiques 28.893 26.551
Subministraments 4.850 5.580
Altres serveis 13.402 11.758

Total serveis exteriors 235.359 197.689

L'apartat de «Producció i organització d'activitats socials i culturals» correspon a les despeses 
en què ha incorregut la Fundació durant el desenvolupament de les seves activitats 
fundacionals, com ara muntatge i desmuntatge d'exposicions, serveis necessaris per al 
funcionament dels centres culturals i científics, organització de conferències, concerts, tallers 
i prestació de serveis socials a beneficiaris, entre d'altres. 

Arrendaments operatius 

A 31 de desembre de 2018 la totalitat dels arrendaments de l'Entitat tenen el tractament 
d'arrendaments operatius. 

Els arrendaments operatius més significatius reflectits en el compte d'«Arrendaments i 
cànons» són el lloguer de les oficines centrals de la Fundació Bancària ”la Caixa” a CaixaBank, 
ubicades a l'avinguda Diagonal, 621-629, de Barcelona, per un import de 2.834 milers d'euros 
el 2018 (2.653 milers d'euros el 2017), així com el lloguer del local on està ubicat el centre 
CaixaForum Sevilla a Puerto Triana, SAU, per un import de 479 milers d'euros el 2018 (470 
milers d'euros el 2017) (vegeu Nota 12).  
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L'import total dels pagaments futurs mínims que cal satisfer als arrendadors pels contractes 
en vigor, sense tenir en compte les actualitzacions futures de les rendes, ni els increments 
futurs per IPC, és: 

- Fins a un any: 3.115 milers d'euros. 
- Entre un i cinc anys: 9.486 milers d'euros. 
- Més de cinc anys: 16.854 milers d'euros.

13.3) Despeses de personal - 

El detall d’aquest epígraf del compte de resultats a 31 de desembre de 2018 i 2017 és el 
següent:

2018 2017

Sous i salaris

    Sa la ris 24.563 23.127

   Indemnitzacions 192 1.757

Total 24.755 24.884

(Mi lers  d'euros )

2018 2017

Càrregues socials

   Seguretat Socia l  a  càrrec de l 'empresa 5.147 4.944

   Al tres  càrregues  s ocia ls 4.967 4.671

Total 10.114 9.615

(Mi lers  d'euros )

Les indemnitzacions produïdes durant l’exercici 2018 i 2017 corresponen a acords de 
desvinculació individualitzats amb els treballadors. No existeix cap acord col·lectiu de 
reorganització i/o reequilibri intern de la Fundació. 

L’import de 4.967 milers d’euros registrat a l’apartat d’«Altres càrregues socials» a 31 de 
desembre de 2018 inclou un import de 1.702 milers d’euros en concepte d’aportacions al pla 
de pensions col·lectiu (1.127 milers d’euros el 2017). Així mateix, inclou també la resta de 
despeses en concepte de millores socials establertes al Conveni Col·lectiu de Fundació 
Bancària ”la Caixa” vigent durant l’exercici 2018 (vegeu Nota 4g). 
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(14) ACTIVITAT DE L’ENTITAT. APLICACIÓ D’ELEMENTS 
PATRIMONIALS A FINS PROPIS. DESPESES D’ADMINISTRACIÓ 

14.1) Activitat de l’entitat -

I. Activitats efectuades 

1) ACTIVITAT SOCIAL 

Identificació.

Denominació de l’activitat Atenció a col·lectius vulnerables i/o en situació o risc 
d’exclusió social 

Tipus d’activitat Pròpia 
Identificació de l’activitat per 
sectors 

Social i Assistencial 

Lloc de desenvolupament de 
l’activitat 

Àmbit nacional i internacional 

Descripció detallada de l’activitat efectuada.

Actuacions adreçades al suport de les persones més vulnerables desenvolupant solucions 
duradores que cobreixin les necessitats bàsiques i generin igualtat d'oportunitats. 
Actuacions dirigides principalment a la pobresa infantil i a l'estímul de l'ocupació, que 
durant l'exercici 2018 es reforcen i s’amplien.  
A més, es consoliden les accions i activitats adreçades a la convivència i cohesió social en 
contextos multiculturals, al suport emocional i atenció integral a malalts avançats, així com 
a la promoció de l'envelliment actiu i a l'accés a l'habitatge a gent gran, joves i famílies amb 
fills petits. 

Entre les actuacions principals que s'han dut a terme el 2018 destaquen: 

• Ampliació del programa de pobresa infantil CaixaProinfància mitjançant tres nous 
acords de col·laboració amb els ajuntaments de Banyoles a Catalunya, Logronyo a 
La Rioja i Santander a Cantàbria. Durant el 2018, el programa ha atès 62.342 
menors i 7.352 pares. 

S'ha consolidat el programa a les ciutats en què es va iniciar durant l'any 2017: 
Burgos i Valladolid a Castella-La Manxa; Tudela a Navarra; Còrdova, El Ejido, 
Granada i Jerez a Andalusia, i Badajoz a Extremadura. 

El 2018 s'ha commemorat el desè aniversari de l'inici del programa, amb 8 actes 
de celebració a 8 ciutats espanyoles dirigits a la presentació del treball fet pel 
programa durant aquests 10 anys. 

• Durant l'any 2018, el programa d'inserció laboral Incorpora ha inserit 32.609 
persones al territori espanyol.  

S'ha iniciat la nova línia d'actuació per a joves extutelats del programa Incorpora, 
adreçada a joves que han estat sota la tutela de l'Administració pública i una vegada 
assolida la majoria d'edat deixen de dependre'n. La Fundació ha ofert l'oportunitat 
que un tècnic referent orienti aquests joves en l'àmbit de la formació i del treball.  
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Continua la col·laboració amb les entitats seleccionades en l'exercici 2017 en la 
convocatòria inclosa dins el Programa Operatiu d'Inclusió Social i de l'Economia 
Social (POISES), dirigit a la implementació de mesures que afavoreixin la inclusió 
activa de persones en risc i/o situació d'exclusió social a través d'itineraris integrals 
d'inserció sociolaboral, que en permetin la inserció en el mercat laboral. Es tracta 
d'un programa fet en col·laboració amb el Fons Social Europeu. Durant el 2018 
s'han facilitat 4.969 llocs de treball. 

Llançament d'una nova convocatòria dins el Programa Operatiu de Treball Juvenil 
(POEJ, per les seves sigles en castellà), que té com a objectiu fomentar la generació 
de treball estable i de qualitat de les persones joves, d'entre 16 i 29 anys, inscrites 
en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Es tracta d'un programa fet en 
col·laboració amb el Fons Social Europeu. Durant el 2018 s'ha aconseguit generar 
154 llocs de treball. 

Implementació del programa Incorpora a Portugal. Gràcies als més de 10 anys de 
trajectòria a Espanya i al seu model d'integració sociolaboral, considerat un referent 
en la combinació òptima de les necessitats del teixit social i empresarial de la zona, 
durant el seu primer any d'implementació el programa ha aconseguit inserir 181 
beneficiaris el 2018. 

• Consolidació del programa de formació i alfabetització infantil “ProFuturo”, en 
col·laboració amb la Fundació Telefónica, que té com a objectiu garantir l'educació 
universal i de qualitat, oferint accés a les noves tecnologies als infants més 
vulnerables de països de Llatinoamèrica, l'Àfrica i l'Àsia. El 2018 ha actuat a 7.683 
escoles de 24 països i ha arribat a un total de 3.064.261 beneficiaris.  

D'altra banda, durant el 2018 s'ha assolit un acord amb l'Organització d'Estats 
Americans mitjançant el qual s’incorporaran les primeres formacions de ProFuturo 
a 5 països del Carib a principis del 2019. 

• L'objectiu del programa Gent Gran és situar la xarxa de centres com a recursos 
comunitaris, com a actors preventius i pal·liatius de les situacions de soledat i 
fragilitat social. El 2018 s'han implementat millores en instruments metodològics 
del programa i s'ha ampliat a 9 territoris el projecte “Sempre acompanyats” i a 7 
territoris el projecte “Vida en companyia”. El 2018 la Fundació ha dut a terme 
16.151 activitats amb un total de 781.573 participants. 

• Consolidació del programa d'Intervenció Comunitària Intercultural als territoris en 
què s'ha consensuat una fórmula sostenible que en garanteixi la permanència. De 
forma global, el 2018 el programa ha fet 2.708 activitats i ha assolit un total de 
208.730 participants.  

Durant l'exercici s'han fet mesuraments sobre l'impacte del programa als territoris 
en què es desenvolupa, que seran analitzats durant el 2019. 

• El programa d'Atenció integral a persones amb malalties avançades segueix donant 
suport tant als pacients com als seus familiars i complementa així el model 
assistencial de cures pal·liatives del sistema nacional de salut. Durant el 2018, s'han 
incrementat en 7 xarxes, que passen de 6 a 13, els equips de voluntaris que han 
desenvolupat les activitats del programa Final de vida i soledat. 
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A més, el programa s'ha expandit a Portugal i d'aquesta manera s'han incrementat 
els EAPS (equip d'atenció psicosocial) de 42 a 52 equips a tota la Península. 
Durant el 2018 la Fundació ha atès un total de 25.726 pacients i 31.197 familiars a 
Espanya i Portugal. 

Consolidació de l'escola de formació de cuidadors no professionals (habitualment 
familiars) i voluntaris, amb l'objectiu de facilitar-los eines perquè sàpiguen com han 
d'acompanyar les persones amb malalties en procés de final de vida i respondre a 
les seves necessitats. 

Ampliació dels professionals dels EAPS (equip d'atenció psicosocial) i més 
formació especialitzada per atendre l'ELA (Esclerosi Lateral Amiotròfica), en 
col·laboració amb la Fundació Francisco Luzón.  

• El programa de Lloguer Solidari, d'accés a l'habitatge de persones amb les rendes 
més baixes, manté el procés de renovacions i concedeix les altes de contractes de 
lloguer ampliant a 3 anys la durada de la subvenció concedida als beneficiaris 
actuals. 

• Consolidació en el desenvolupament del programa internacional “Work for progress” 
als països de Moçambic, el Perú i l'Índia seleccionats en la convocatòria 2017, que 
promou la creació de llocs de treball a través de la innovació, especialment entre 
joves i dones, a països en via de desenvolupament. El programa ha beneficiat el 
2018 un total de 8.900 persones entre Moçambic, el Perú i l'Índia amb la implicació 
de 22 organitzacions. 

• En l'àmbit de salut global s'ha continuat treballant juntament amb UNICEF en les 
aliances estratègiques per a la millora de la detecció i el tractament de la pneumònia 
a Etiòpia, Bolívia i el Nepal. El 2018 s'han atès 27.795 infants. 

Continua la implementació del programa Maltem en col·laboració amb la 
Fundación Privada ISGlobal per a la lluita contra les principals causes de mortalitat 
infantil a Moçambic. 

Avenç en la lluita contra la malnutrició infantil mitjançant la implementació, 
juntament amb ACNUR, del projecte “MOM”, que combina la cerca de noves 
fórmules i la implementació d'algunes ja existents que permetin reduir la 
malnutrició en contextos d'emergència i refugiats, especialment a Etiòpia. Fins ara, 
el programa de Cooperació Internacional ha aconseguit reduir la malnutrició aguda 
en una de les regions de treball, com és el cas de Gambella (oest d'Etiòpia). 

• La Fundació Bancària ”la Caixa” manté la seva col·laboració amb Gavi, the 
Vaccine Alliance, per lluitar contra la mortalitat infantil als territoris més 
desafavorits a través de la vacunació del més petits. El 2018 s'han vacunat a prop 
de 200.000 infants, ja són més de 2,6 milions d'infants des de 2008. 

• El programa de Voluntariat ha desenvolupat durant l'any 2018 un pla de 
reconeixement dels voluntaris que potenciï el seu sentiment de pertinença i orgull 
a l'Associació de Voluntaris de ”la Caixa”, fent actes com el Dia de Voluntariat a 
tot el territori. 
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S'han dut a terme 4.586 activitats, amb la col·laboració de 4.481 voluntaris, 
adreçades a infants de CaixaProinfància i entitats socials en situació de pobresa, 
així com familiars d'empleats i públic en general amb un total de 213.478 
beneficiaris.  

Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

Tipus 
Nombre Nre. hores/any 

Previst Fet Previst Fet 

Personal assalariat 133 133 224.069 225.863 
Personal amb contracte de serveis - - - - 
Personal voluntari 14.900 4.481 1.240.000 110.370 

Beneficiaris o usuaris de l’activitat.

Tipus 
Nombre 

Previst Fet 
Persones físiques 6.300.000 6.105.012 
Persones jurídiques 14.775 12.817 

Recursos econòmics utilitzats en l’activitat. 
(Import en milers d'euros)

Previst Fet

Despeses per ajudes i altres

a) Ajudes monetàries 183.250 150.987

b) Ajudes no monetàries
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern

Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
Aprovisionaments
Despeses de personal 9.931 10.191

Altres despeses d'explotació 119.191 133.536

Amortització de l'Immobilitzat 2.734 2.565

Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat
Despeses financeres

Variacions de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
Impostos sobre beneficis
Subtotal despeses 315.106 297.279

Adquisicions d'immobilitzat (llevat de Béns Patrimoni Històric)
Adquisicions Béns Patrimoni Històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions

TOTAL RECURSOS UTILITZATS 315.106 297.279

Despeses/Inversions

Import
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Objectius i indicadors de la realització de l’activitat. 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Previst Fet 
Mantenir el focus en els 
programes socials 

% pressupost activitat social / 
total pressupost 

60% 57% 

Reforçar i ampliar les 
intervencions en 
pobresa infantil 

Nre. de nens atesos a 
CaixaProinfància 

Total:  
63.700 nens 

Total:  
62.343 nens 

Nre. de famílies ateses a 
CaixaProinfància 

40.800 36.459 

Reforçar i ampliar les 
intervencions en 
ocupació 

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

Total: 82.500 
insercions 

Total: 82.459 
insercions 

Nre. d’insercions en Incorpora 31.000 32.609 
Millorar l’ocupabilitat 
dels joves 

Nre. de joves atesos Total: 22.500 
joves 

Total: 18.789 
joves 

Impulsar la 
alfabetització de nens 
en països en via de 
desenvolupament 

Nre. de nens que es beneficien 
del programa Profuturo 

3.000.000 3.064.261 

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

Nre. de pacients atesos en el 
programa d’Atenció Integral a 
persones amb Malalties 
Avançades 

20.700 25.726 
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2) ACTIVITAT DE RECERCA D’EXCEL·LÈNCIA 
Identificació.

Denominació de 
l’activitat 

Suport a la recerca i formació d’excel·lència 

Tipus d’activitat  Pròpia 
Identificació de 
l’activitat per sectors 

Recerca i Educació 

Lloc de 
desenvolupament de 
l’activitat 

Àmbit nacional i internacional 

Descripció detallada de l’activitat prevista.

El Pla estratègic 2016-2019 de la Fundació aposta decididament per la recerca, i preveu 
incrementar de manera substancial el pressupost anual destinat a aquesta línia d'actuació. 
En aquest sentit, l'activitat en aquest àmbit se centra en tres grans línies d'actuació: 

• Formació de joves científics amb alt potencial a través de beques en centres de 
gran prestigi per a joves investigadors. 

• Col·laboracions amb centres i programes de recerca que desenvolupin projectes 
líders i innovadors amb l'objectiu d'eradicar malalties com ara la sida, el càncer, 
malalties neurodegeneratives o les malalties cardiovasculars, entre d'altres. 

• Suport a projectes orientats a la translació dels coneixements i resultats de les 
investigacions a la societat. 

El 2018, entre les principals actuacions que s'han dut a terme destaquen: 

• Resolució de la 1a convocatòria de beques de postdoctorat Junior Leader ”la 
Caixa” mitjançant la concessió de 30 beques de tres anys. 

El programa Junior Leader ”la Caixa” té dues modalitats diferents: 
− Incoming: 20 beques de postdoctorat per a investigadors que hagin 
residit a Espanya menys de 12 mesos en els últims tres anys, als quals se'ls 
ofereix un contracte laboral de 3 anys per a la realització d'un projecte de 
recerca als centres acreditats amb els distintius Severo Ochoa o María de 
Maeztu. 

− Retaining: 10 beques de postdoctorat per a investigadors que hagin 
residit a Espanya més de 12 mesos en els últims tres anys, per dur a terme 
la seva activitat investigadora durant 3 anys a qualsevol universitat o centre 
de recerca d'Espanya. 

• Acord de col·laboració entre la Fundació Bancària ”la Caixa” i MicroBank amb el 
propòsit d'oferir als candidats dels programes de postgrau a l'estranger que no han 
aconseguit obtenir una beca, la possibilitat de sol·licitar un préstec, per finançar els 
seus estudis a l'estranger, amb unes condicions molt avantatjoses. 

• Llançament del programa de beques de recerca “Programme for cancer research ”la 
Caixa” VHIO”, dirigit a joves investigadors postdoctorats i a metges amb talent 
en aspectes clau de la recerca en oncologia detectats a través del conveni de 
col·laboració amb el VHIO (Vall d’Hebron Institut d’Oncologia). 
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• Resolució de la 1ª convocatòria de recerca biomèdica (Health Research) a Espanya i 
Portugal, dirigida a potenciar projectes cardiovasculars, neurològics, infecciosos i 
oncològics. S'han concedit 20 projectes amb més potencial, excel·lència i impacte 
social, ja sigui en l'àmbit de la recerca bàsica, clínica o translacional.  

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

• Suport a un projecte de recerca i intervenció en nenes i nens en edat escolar (de 3 
a 16 anys), els seus educadors, les seves escoles i les seves famílies, amb l'objectiu 
de demostrar que l'adquisició d'hàbits saludables des de la infància redueix els 
riscos de la malaltia cardiovascular i millora la qualitat de vida en l'edat adulta. 
Projecte en col·laboració amb la Fundació SHE. 

• Suport a projectes pioners de recerca en biomedicina, mitjançant la col·laboració 
en nous projectes punters estratègics de recerca biomèdica, com per exemple: 

- El projecte de biòpsia líquida, en col·laboració amb IBEC (Institut de 
Bioenginyeria de Catalunya) i VHIO (Vall d’Hebron Institut d’Oncologia), 
que fa un estudi sobre com les forces mecàniques determinen la progressió 
tumoral i es desenvolupen noves tecnologies per millorar el diagnòstic i 
seguiment de les malalties oncològiques. 

- Impuls del projecte d'erradicació de la malaltia de pian mitjançant la 
distribució d'azitromicina a Papua Nova Guinea. 

- Suport al projecte de recerca HEPACARE (HEPAtocellular CARcinoma 
Erradication) que proposa utilitzar la immunoteràpia en les malalties 
hepàtiques i càncer de fetge. 

- Impuls de la recerca a través de l'IRB (Institut de Recerca Biomèdica), 
que es focalitza concretament en la reparació i regeneració de teixits, i com 
aquests processos afecten les malalties cròniques i l'envelliment. 

- Col·laboració amb la Fundació Josep Carreras per la inauguració de 
l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras al Campus ICO 
Germans Trias i Pujol. 

• Continuïtat del programa CaixaImpulse per atorgar 20 ajudes durant el 2018, 2 de 
les quals són ajudes a centres de Portugal. El programa d'innovació i transferència 
de tecnologia en biomedicina i salut assoleix, amb la seva 4ª convocatòria, un total 
de 78 projectes innovadors basant-se en la creació ja establerta de 13 spin-offs, des 
de l'inici del programa. 

A més, s'ha iniciat la conceptualització d'una nova convocatòria de projectes 
d'innovació CaixaImpulse Next. Amb l'objectiu de definir les bases d'aquesta nova 
convocatòria, el 2018 s'han seleccionat 3 projectes d'innovació en els centres de 
recerca VHIO (Vall d’Hebron Institut d’Oncologia), IGTP-Can Ruti (Institut 
d'Investigació en Ciències de Salut Germans Trias i Pujol), CIBER (Centre 
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d'Investigació Biomèdica en Xarxa) com a convocatòria pilot, restringida a antics 
guanyadors de la convocatòria CaixaImpulse. 

• Llançament d'una nova convocatòria d'innovació Gender Net Plus, en què s'han 
concedit 20 projectes amb l'objectiu d'aprofundir en les causes de la desigualtat de 
gènere en la recerca i impulsar la igualtat. Programa cofinançat amb la Comissió 
Europea. 

Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

Tipus 
Nombre Nre. hores/any 

Previst Fet Previst Fet 

Personal assalariat 42 41 70.225 68.388 
Personal amb contracte de serveis - - - - 
Personal voluntari 500 - 25.000 - 

Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 

Tipus 
Nombre 

Previst Fet 
Persones físiques 930 944 
Persones jurídiques 185 138 

Recursos econòmics utilitzats en l’activitat. 

(Import en milers d'euros)

Previst Fet

Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries 56.328 70.393

b) Ajudes no monetàries
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern

Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
Aprovisionaments
Despeses de personal 2.925 3.054

Altres despeses d'explotació 30.370 13.513

Amortització de l'Immobilitzat
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat
Despeses financeres
Variacions de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
Impostos sobre beneficis
Subtotal despeses 89.623 86.960

Adquisicions d'immobilitzat (llevat de Béns Patrimoni Històric)
Adquisicions Béns Patrimoni Històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions

TOTAL RECURSOS UTILITZATS 89.623 86.960

Despeses/Inversions

Import
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Objectius i indicadors de la realització de l’activitat. 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Previst Fet 
Multiplicar la inversió 
en recerca 

% pressupost recerca / total 
pressupost 

18% 18% 

Focalitzar les 
intervencions en 
recerca 

% d’inversió en recerca dins 
les 3 línies (formació, suport i 
translació) / total d’inversió 
en rec. 

90% 89% 

Reforçar i ampliar la 
inversió en recerca 
focalitzada en la salut 

% d’inversió en recerca en 
l’àmbit de salut sobre el total 
d’inversió en recerca 

62% 60% 

Fomentar l’intercanvi 
científic 

Nre. de centres d’excel·lència 
en beques de recerca 

30-40 centres 
d’excel·lència

40 centres 
d’excel·lència

Consolidar el 
programa de beques 
focalitzat en la 
formació de joves 
científics 

% d’inversió en el programa 
de beques sobre el total 
d’inversió en recerca 33% 42% 
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3) ACTIVITAT DE DIVULGACIÓ DE LA CULTURA I EL CONEIXEMENT 

Identificació.

Denominació de 
l’activitat 

Difusió i promoció universal de la cultura, la ciència i el 
coneixement 

Tipus d’activitat Pròpia 
Identificació de 
l’activitat per sectors 

Cultural, Científica i Coneixement 

Lloc de 
desenvolupament de 
l’activitat 

Àmbit nacional i internacional 

Descripció detallada de l’activitat prevista.

Actuacions adreçades al desenvolupament de diferents accions dirigides a difondre el 
coneixement científic i cultural des de tots els àmbits i despertar les vocacions científiques 
i artístiques, ja sigui en els centres propis de la Fundació (CosmoCaixa i CaixaForum) com 
a la resta del territori nacional, mitjançant exposicions, tallers, conferències, concerts, etc. 
Per fer-ho es duen a terme aliances estratègiques amb institucions museístiques, 
professionals de prestigi i col·laboracions amb equips científics destacats.  

En concret, entre les principals actuacions que s'han dut a terme durant l'exercici 2018 
destaquen: 

• Exposició “Disney” a CaixaForum Barcelona, Madrid i Saragossa. 

• Exposició “Antiga Grècia” a CaixaForum Palma, Sevilla i Saragossa. 

• Exposició “Faraons” a CaixaForum Barcelona i Madrid en col·laboració amb el 
British Museum. 

• Exposicions “Toulouse-Lautrec” i “El segle d'or espanyol” a CaixaForum 
Barcelona. 

• Exposició “Els Déus del Prado” a CaixaForum Sevilla i a Donostia i Oviedo, en 
col·laboració amb el Museu del Prado. 

• Exposició d'Andy Warhol a CaixaForum Madrid i al Museu Picasso de Màlaga. 

• Exposició de Giorgio de Chirico a CaixaForum Madrid, Saragossa i Palma. 

• Exposició “Leda Atòmica” de Dalí a CaixaForum Sevilla. 

• Concerts participatius (Messies de Händel, cors d'òpera i musical participatiu) a 
noves ciutats del país com Múrcia, La Corunya, Valladolid, Girona, Palma de 
Mallorca, Toledo i Múrcia, entre d'altres, i a Porto (Portugal).  

• Activitats familiars i per a tots els públics al voltant de les exposicions en 
temàtiques com música, literatura, filosofia, història i art, entre d'altres. 



51

• Nou espectacle “Un bosc a la paret” de percussió als 8 CaixaForum, que va 
complementar l'àmplia oferta de concerts escolars per tot el territori espanyol. 

• CosmoCaixa Barcelona ha batut el rècord de visitants des de la seva inauguració: 
ha arribat a un total d'1.045.961 visitants de públic general i escolars. Durant el 
2018, destaquen les exposicions de CosmoCaixa, “T-Rex”, que va tancar les portes 
després d'una pròrroga de tres mesos, atès l'èxit de públic, amb un total de 379.000 
visitants, “Tintín i la Lluna”, que suposa la commemoració dels 50 anys de 
l'arribada de l'home a la Lluna, “Robots”, una reflexió sobre l'evolució tecnològica 
dels humans des de les primeres eines lítiques fins a la intel·ligència artificial, i “La 
bellesa de l'univers”, que uneix l'emotivitat de peces artístiques i interactives i les 
imatges d'última generació del nostre sistema solar.  

• Realització del Congrés Internacional sobre astronomia i astrofísica. En 
col·laboració amb els grans planetaris de l'Estat i amb els astronautes i astrònoms 
internacionals de més prestigi, s'han fet diferents conferències a CosmoCaixa i al 
Planetari de Madrid i Pamplona sobre els últims avenços en astrofísica. 

• Consolidació del projecte de l'Observatori Social de ”la Caixa” amb l'objectiu de 
potenciar els continguts orientats al “Knowledge Brokering”: s'han dissenyat i 
implantat accions que permeten acostar el món de la generació del coneixement 
(universitats i centres de recerca) al tercer sector i les administracions on es 
dissenyen i s'executen les polítiques socials. 

El 2018 s'ha finalitzat l'estudi de les necessitats socials a Espanya. S'han publicat 
tres dossiers: Dossier de cultura i participació, Dossier de gent gran i Dossier família i benestar 
infantil. Serveixen com a marc de referència per fer el seguiment de les necessitats 
socials sobre la base d'una sèrie d'indicadors propis. Permet aprofundir en el 
diagnòstic i la millora de les diferents necessitats socials, amb un èmfasi especial 
en els col·lectius més necessitats.  

• Llançament de la 3ª convocatòria de projectes al Palau Macaya, de reflexió, debat, 
intercanvi i difusió d'idees. L'objectiu és presentar metodologies innovadores 
capaces de generar progrés i transformació social. S'han consolidat els projectes 
seleccionats de la 2a convocatòria llançada el 2017. 

• Aprovació del Pla director del Palau Macaya, en què es distingeixen activitats 
d'innovació social i de divulgació. A través del projecte Macaya360 es proposa 
divulgar presencialment les idees del programa “Reflexions”. 
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Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

Tipus 
Nombre Nre. hores/any 

Previst Fet Previst Fet 

Personal assalariat 234 226 388.214 377.096 
Personal amb contracte de serveis - - - - 
Personal voluntari 700 - 35.000 - 

Beneficiaris o usuaris de l’activitat.

Tipus 
Nombre 

Previst Fet 
Persones físiques 7.830.000 8.749.761 
Persones jurídiques 252 335 

Recursos econòmics utilitzats en l’activitat. 

(Import en milers d'euros)

Previst Fet

Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries 9.625 16.413

b) Ajudes no monetàries
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern

Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
Aprovisionaments
Despeses de personal 20.721 21.126

Altres despeses d'explotació 97.354 86.045

Amortització de l'Immobilitzat 12.639 13.429

Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat
Despeses financeres
Variacions de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
Impostos sobre beneficis
Subtotal despeses 140.339 137.013
Adquisicions d'immobilitzat (llevat de Béns Patrimoni Històric)
Adquisicions Béns Patrimoni Històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions

TOTAL RECURSOS UTILITZATS 140.339 137.013

Despeses/Inversions

Import
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Objectius i indicadors de la realització de l’activitat. 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Previst Fet 
Consolidar el nivell 
d’excel·lència de les 
activitats de divulgació: 

1) Mantenir la 
valoració positiva dels 
usuaris (NPS)1

NPS CaixaForum >50  57 

NPS CosmoCaixa >50 69 

2) Mantenir els 
visitants anuals dels 
centres 

Visitants anuals 
CaixaForum 

2.610.000 - 2.620.000 2.907.939

Visitants anuals 
CosmoCaixa 

768.000 - 775.000 1.045.961 

Visitants anuals 
Palau Macaya 

47.500 - 48.000 59.595

1 El Net Promoter Score (NPS) és una mètrica que permet mesurar el nivell de satisfacció dels 
usuaris amb un producte o servei. Per obtenir un resultat es resten els detractors als 
promotors i s’aconsegueix un percentatge, per mesurar la qualitat del servei. L’índex NPS 
pot ser tan baix com -100 (tots els usuaris són detractors) o tan alt com 100 (tots els usuaris 
són promotors). 

II. Recursos econòmics totals emprats per l’entitat 

(Import en milers d'euros)

Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries 150.987 70.393 16.413 237.793 237.793
b) Ajudes no monetàries
c) Despeses per col·laboracions i òrgans 

de govern
Variació d'existències de productes acabats i 

en curs de fabricació
Aprovisionaments
Despeses de personal 10.191 3.054 21.126 34.371 498 34.869
Altres despeses d'explotació 133.536 13.513 86.045 233.094 3.336 236.430
Amortització de l'Immobilitzat 2.565 - 13.429 15.994 15.994
Deteriorament i resultat per alienació 

d'immobilitzat
Despeses financeres 695 695
Variacions de valor raonable en instruments 

financers
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alienacions 

d'instruments financers
Impostos sobre beneficis
Subtotal despeses 297.279 86.960 137.013 521.252 4.529 525.781
Adquisicions d'immobilitzat (llevat de Béns 

Patrimoni Històric)
Adquisicions Béns Patrimoni Històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions - - - - - -

TOTAL RECURSOS UTILITZATS 297.279 86.960 137.013 521.252 4.529 525.781

Despeses/Inversions
No imputats a 

les activitats
TOTAL

Activitat 

Social

Activitat 

Divulgació 

de la Cultura 

i el Con.

Total Activitats

Activitat Recerca 

i Formació 

d'Excel·lència
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III. Recursos econòmics totals obtinguts per l’Entitat 

(Import en milers d'euros)

INGRESSOS Previst Fet

Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni 402.115 405.686
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies 4.964 4.221
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils - -

Subvencions del sector públic 18.879 7.203
Aportacions privades 173 1.359
Altres tipus d'ingressos 149.966 163.516
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS 576.097 581.985

IV. Convenis de col·laboració amb altres entitats 

Els convenis de col·laboració formalitzats per la Fundació Bancària ”la Caixa” amb altres 
entitats durant l’exercici 2018, es detallen a l’Annex 2 d’aquesta Memòria. 

V. Desviacions entre el pla d’actuació i dades efectuades 

La desviació a la baixa del pressupost liquidat respecte de l’assignat inicialment es concentra 
en els programes socials i en els programes de divulgació de la cultura i el coneixement, i es 
deu a la consecució d’eficiències en la contractació i execució de les despeses dels diferents 
programes i a la no realització de determinades activitats i noves línies d’actuació establertes 
inicialment en el pressupost assignat. 

Pel que fa als recursos econòmics necessaris per a la consecució del pressupost 2018, els 
ingressos procedeixen principalment de distribucions de reserves i de dividends de Criteria 
Caixa, SAU per un import de 400.000 milers d’euros (vegeu Nota 6.1), i pel que fa a l’ingrés 
per Impost de Societats de l’exercici, per un import de 148.892 milers d’euros (vegeu Nota 
11), previst inicialment per un import de 140.000 euros, classificat al capítol d’«Altres tipus 
d’ingressos». A més, s’ha produït un reintegrament d’ajudes més elevat respecte el previst 
inicialment. La resta de recursos procedeixen d’ingressos per activitats pròpies de la Fundació 
i altres ingressos. 

En data 20 de desembre de 2018, la Fundació Bancària ”la Caixa” va presentar en el Registre 
de Fundacions corresponent el Pla d’actuació corresponent a l’exercici 2019, que va ser 
prèviament aprovat pel Patronat el 13 de desembre de 2018. 

14.2) Aplicació d’elements patrimonials a fins propis - 

a) Béns i drets que formen part de la dotació fundacional 

Els béns i drets que formen part de la dotació fundacional corresponen a 23.168.578 accions 
de la societat participada Criteria Caixa, SAU que van ser aportades com a dotació 
fundacional no dinerària en el moment de la transformació de la Caixa d’Estalvis i Pensions 
de Barcelona, ”la Caixa” en Fundació Bancària per un valor equivalent al valor comptable 
registrat a ”la Caixa” a 31 de desembre de 2013, 5.868.000 milers d’euros (vegeu Nota 8). 

Tots els béns i drets de Fundació Bancària ”la Caixa” estan directament vinculats al 
compliment dels fins propis. La Fundació es va constituir com una fundació bancària sense 
ànim de lucre que té per objecte, amb caràcter general, el foment i desenvolupament d’obres 
socials, benèfiques, assistencials, docents i/o culturals, i així ho específica l’article primer dels 
seus Estatuts. 
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b) Destí de rendes i ingressos 

1. Grau de compliment del destí de rendes i ingressos 

Segons el que estableix la Disposició Addicional tercera de la Llei 26/2013, de 27 de 
desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries, les fundacions bancàries que regula 
aquesta Llei no estan subjectes als límits que estableix l’article 27 de la Llei 50/2002, de 26 
de desembre, de fundacions, sobre la destinació de rendes i ingressos a la realització dels fins 
fundacionals. 

No obstant això, a títol informatiu es detalla el següent càlcul: 

EXERCICI
RESULTAT 

COMPTABLE
AJUSTOS 

NEGATIUS 
AJUSTOS 
POSITIUS 

BASE DE 
CÀLCUL 

RECURSOS DESTINATS 
A FINS (DESPESES + 

INVERSIONS) 

2016 65.791  -      463.336 529.127 474.308 90% 

2017 73.149 - 499.745 572.894 505.903 88% 

2018 56.204 - 521.252 577.456 525.339 91% 

Els ajustos positius corresponen a les despeses imputades en el compte de resultats que estan 
directament relacionat amb la activitat pròpia de l’entitat, incloses les dotacions a 
l’amortització. 

2. Recursos aplicats en l’exercici 

D’acord amb el que disposa la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, es considera 
destinat als fins fundacionals l’import de les despeses i inversions fetes en cada exercici que 
efectivament hagin contribuït al compliment dels fins propis de la fundació especificats en 
els seus estatuts, llevat de les dotacions a les amortitzacions i provisions. Quan les inversions 
destinades als fins fundacionals hagin estat finançades amb ingressos que s’hagin de distribuir 
en diversos exercicis en l’excedent, com subvencions, donacions i llegats, o amb recursos 
financers aliens, aquestes inversions es computaran en la mateixa proporció en què ho 
haurien estat els ingressos o s’amortitzi el finançament aliè. 

Els recursos aplicats per la Fundació Bancària ”la Caixa” en l’exercici 2017 han estat els 
següents: 

Milers d’euros IMPORT TOTAL 

1. Despeses en compliment de fins 505.258 505.258 

Fons 
propis 

Subvencions, 
donacions i llegats 

Deute 

2. Inversions en compliment de fins (2.1 + 2.2) 20.081 - - 20.081 

2.1. Fetes en l’exercici 20.081 - - 20.081 

2.2. Procedents d’exercicis anteriors - - - 

 a) Deutes cancel·lats en l’exercici incorreguts en 
exercicis anteriors 

- 

b) Imputació de subvencions, donacions i llegats de 
capital procedents d’exercicis anteriors 

- 

TOTAL (1 + 2) 525.339 

Les inversions fetes durant l’exercici 2018 en compliment de fins fundacionals han estat 
finançades totalment amb recursos propis. 
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14.3) Conciliació de la liquidació del pressupost i el resultat comptable - 

La liquidació del pressupost segons la línia estratègica d’activitat de la Fundació Bancària ”la 
Caixa” de l’exercici 2018, aprovat pel Patronat en data 14 de febrer de 2019, es detalla a 
continuació: 

(Miles d'euros) Liquidació

2018

Programes  s ocia ls 251.115

Inves tigació, conei xement i  beques 79.177

Cul tura i  educaci ó 109.143

Despes es  d'es tructura 58.955

TOTAL 498.390

Així mateix, es presenta la conciliació entre la liquidació del pressupost i el resultat comptable 
de l’exercici 2018 de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

(Milers d'euros)

2018

Liquidació pressupostaria 498.390

Augments / Disminucions 27.391

     Amortización del inmovilizado (Nota 5) 15.994

     Inversiones en inmovilizado (Nota 5) (20.081) 

     Ingresos de la actividad propia 31.478

Recursos empleats (Nota 14.1) 525.781

Augments / Disminucions (581.985) 

     Ingressos d'activitat pròpia (31.478) 

     Dividents (Nota 6.1) (400.000) 

     Impuest sobre Societats (Nota 11) (148.892) 

     Altres despeses comptables 18

     Altres ingressos comptables (1.633) 

Excedent de l'exercici (Nota 3) (56.204) 

L’apartat d’«Altres ingressos comptables» inclou principalment, el benefici obtingut en 
l’exercici 2018 per l’alienació de l’immobilitzat, per import de 1.598 milers d’euros (vegeu 
Nota 5) 

14.4) Despeses d’administració - 

L’import de despeses directament ocasionades per l’administració del patrimoni produïdes 
durant l’exercici 2018, que corresponen bàsicament a despeses d’administració d’immobles 
propietat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, ha estat de 199 milers d’euros (222 milers 
d’euros el 2017) i no supera els límits establerts a l’article 33 del Reial Decret 1337/2005, 
d’11 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de fundacions de competència estatal. 

Així mateix, els membres del Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” no han rebut 
durant l’exercici 2018 cap import pel desenvolupament de la seva funció. 
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(15)  ALTRA INFORMACIÓ 

15.1) Composició dels Òrgans de Govern -

Durant l’exercici 2018, s’han produït els moviments següents en la composició del Patronat 
de la Fundació Bancària ”la Caixa”: 

Cognoms, Nom Alta/Baixa 

Estapé Tous, Isabel Alta Patrona 

Carreras del Rincón, Luis Alta Patró

Llorens i Vila, Carles Alta Patró

Aguilera Rodríguez, Antonio Baixa Patró 

Bruach Galián, María del Carmen Baixa Patrona 

Castellví Piulachs, Josefina Baixa Patrona 

El Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, a 31 de desembre de 2018, està compost per 
15 membres (13 homes i 2 dones) i es detalla a continuació: 

Cognoms, Nom Càrrec 

Fainé Casas, Isidro President 

López Burniol, Juan-José Vicepresident 

Alemany Mas, Salvador Patró 

Alierta Izuel, César Patró 

Ben Ami, Shlomo Patró 

Gay Montalvo, Eugeni Patró 

Godó Muntañola, Javier Patró 

Homs Ferret, Francesc Patró 

Lanaspa Gatnau, Jaume Patró 

Ortega Enciso, Asunción Patrona 

Santos Silva, Artur Patró 

Solana Madariaga, Francisco Javier Patró 

Estapé Tous, Isabel Patrona 

Carreras del Rincón, Luis Patró 

Llorens i Vila, Carles Patró 

En data 19 d’octubre de 2017, el Patronat de la Fundació va acordar nomenar com a Secretari 
no Patró el Sr. Josep Maria Coronas Guinart, per cobrir la vacant ocasionada per la renúncia 
del Sr. Óscar Calderón de Oya amb efectes a partir de la mateixa data.  
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15.2) Informació sobre el personal de l’entitat -

La plantilla mitjana de la Fundació Bancària ”la Caixa” corresponent als exercicis 2018 i  
2017, distribuïda per nivells professionals, és la següent: 

(Nombre d'empleats  mitjà )

2018 Homes Dones Homes Dones

Directius 5 2 - - 7

Caps 19 20 - - 39

Ges tors 91 196 3 5 295

Suport de ges tió 4 33 2 1 40

Pers onal  no fixe 1 16 - - 17

Total 120 267 5 6 398

No Discapacitats Discapacitats
Total

(Nombre d'empleats  mitjà )

2017 Homes Dones Homes Dones

Directius 5 2 - - 7

Caps 19 20 - - 39

Gestors 86 216 3 4 309

Suport de gestió 3 9 2 1 15

Pers onal  no fi xe 5 21 - - 26

Total 118 268 5 5 396

No Discapacitats Discapacitats
Total

La distribució per categories professionals i gènere a 31 de desembre de 2018 i 2017 no 
difereix significativament de la mostrada en els quadres anteriors. A 31 de desembre de 2018 
i 2017, la plantilla de la Fundació Bancària ”la Caixa” estava formada per 400 i 398 empleats, 
respectivament. 

15.3) Honoraris per auditoria de comptes i altres serveis -

Durant els exercicis 2018 i 2017, els honoraris relatius als serveis d’auditoria de comptes i a 
altres serveis prestats per l’auditor de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Deloitte, SL, o per 
una empresa vinculada a l’auditor per control, propietat comuna o gestió han estat els 
següents (en milers d’euros): 

Serveis prestats per 
l’auditor de comptes i per 

empreses vinculades 
2018 2017 

Serveis d’auditoria 145 155
Altres serveis de verificació - -
Total serveis d’auditoria i relacionats 145 155 
Serveis d’assessorament fiscal - - 
Altres serveis 7 337 
Total serveis professionals 152 492 

Els honoraris pels serveis d’auditoria de comptes estan registrats en el compte d’«Honoraris 
professionals» de l’epígraf de Serveis exteriors del compte de resultats adjunt (vegeu Nota 
13.2).  
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15.4) Grau de compliment del Codi de Conducta per a la realització d’inversions 
financeres temporals - 

El Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” va aprovar en la sessió del 24 de maig de 
2018, l’informe anual referent al compliment del codis de conducta sobre inversions 
financeres temporals de l’exercici econòmic acabat el 31 de desembre 2017. 

Durant l’exercici 2018, la Fundació ha realitzat totes les inversions financeres temporal 
conforme els principis i les recomanacions contingudes en els Codis de la conducta aprovats 
en desenvolupament de la disposició addicional cinquena del Reial Decret 4/2015, del 23 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors, no havent produït 
desviacions respecte als criteris continguts al codi esmentat. Tan mateix, el Patronat de la 
Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ”la Caixa” formularà el 
corresponent informe anual. 

15.5) Informació sobre medi ambient -

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

15.6) Autoritzacions atorgades pel Protectorat -

Durant l’exercici 2018 no s’han sol·licitat autoritzacions al Protectorat en compliment del 
que estableix la Llei 50/2002 de Fundacions i el Reial Decret 1337/2005, pel qual s’aprova 
el Reglament de fundacions de competència estatal. 

(16)  FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

No s’han produït fets que s’hagin esdevingut després del tancament dels comptes anuals que 
puguin afectar aquests ni el principi d’empresa en funcionament.  
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(17)  ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 

2018 2017
A) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ I DE 
GESTIÓ 
1. Excedent de l’exercici abans d’impostos (92.688) (69.342)
2. Ajustos del resultat 133.624 (157.717)

Amortització de l’immobilitzat (+) 15.994 15.394
Variació de provisions (+/-) - (1.854)
Imputació de subvencions, donacions i llegats (-) (8.496) (12.751)
Resultats per baixes i alienacions de l’immobilitzat (+/-) (1.598) (14)
Resultats per baixes i alienacions d’instruments financers (+/-) - 7
Ingressos financers (-) (400.000) (400.033)
Despeses financeres (+) 695 965
Variació de valor raonable en instruments financers (+/-) - 1
Altres ingressos i despeses (-/+) 527.029 240.568

3. Canvis en el capital corrent (27.204) 66.904
Deutors i altres comptes a cobrar (+/-) (9.879) 10.151
Altres actius corrents (+/-) - -
Creditors i altres comptes a pagar (+/-) (7.472) 8.062
Altres passius corrents (+/-) (9.853) 48.691

4. Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació 36.776 189.045
Pagaments d’interessos (-) (744) (1.229)
Cobrament de dividends (+) 400.000 400.000
Cobraments d’interessos (+) - 33
Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-) 139.301 104.020
Altres pagaments i (cobraments) (-/+) (501.781) (313.999)

5. Fluxos nets d’efectiu de les activitats d’explotació (+/-1+/-2+ /
     -3+/-4) 

50.508 28.890

B) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ 
6. Pagaments per inversions (-) (27.009) (11.042)

Immobilitzat intangible (3.717) (2.530)
Immobilitzat material (23.292) (8.512)

7. Cobraments per desinversions (+) 2.180 358
Entitats del Grup i associades - 68
Immobilitzat material 2.167 155
Altres actius financers 13 3
Altres actius - 132

8. Fluxos nets d’efectiu de les activitats d’inversió (7-6) (24.829) (10.684)
C) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE 
FINANÇAMENT 
9. Cobraments i pagaments per operacions de patrimoni 1.740 5.621

Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 1.740 5.621
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer (23.000) (23.600)

Emissió - -
Deutes amb entitats del Grup i associades (+) - -

Devolució i amortització de (23.000) (23.600)
Deutes amb entitats del Grup i associades (-) (23.000) (23.600)

11. Fluxos nets d’efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10) (21.260) (17.979)
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi - -
E) AUGMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU O 
EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D) 

4.419 227

Efectiu o equivalents al començament del període 36.469 36.242
Efectiu o equivalents al final del període 40.888 36.469
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(18)  INVENTARI 

El detall dels elements patrimonials més significatius integrants del balanç de situació a 31 de 
desembre de 2018 és el següent, en milers d’euros:

DESCRIPCIÓ ANY ACTIVACIÓ
VALOR 
INICIAL  AMORTITZACIÓ 

VALOR 
COMPTABLE 

COL·LECCIÓ D’ART 1987 93.794 - 93.794 

COSMOCAIXA BARCELONA 1923 143.077 (66.623) 76.454 

CAIXAFORUM MADRID 2001 56.695 (19.457) 37.238 

CAIXAFORUM BARCELONA 1964 53.138 (24.293) 28.845 

CAIXAFORUM SARAGOSSA 2008 20.878 (2.483) 18.395 

CAIXAFORUM SEVILLA 2017 19.426 (1.324) 18.102 

CAIXAFORUM PALMA 1987 24.033 (11.380) 12.653 

PALAU MACAYA 1950 18.263 (7.839) 10.424 

APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ 1995 26.492 (17.446) 9.046 

OFICINES DIAGONAL (MOBILIARI I INSTALACIONS) 1996 17.265 (8.871) 8.394 

CONGREGACIÓ NTRA. SRA. DE L’ESPERANÇA 1923 8.870 (1.764) 7.106 

CAP ROIG 2010 6.134 (2.109) 4.025 

ESPAI CAIXA GIRONA 2002 4.351 (1.090) 3.261 

UNITATS EXPOSITIVES ITINERANTS 1991 7.953 (5.122) 2.831 

CAIXAFORUM GIRONA 2011 5.018 (2.938) 2.080 

MAGATZEM CENTRAL 1998 4.610 (2.596) 2.014 

ESPAI CAIXA MADRID 1998 4.501 (2.540) 1.961 

CAIXAFORUM LLEIDA 1978 6.339 (4.614) 1.725 

CAIXAFORUM TARRAGONA 1950 4.760 (3.199) 1.561 

ESPAI CAIXA MÚRCIA 2003 2.400 (1.027) 1.373 

ESPAI CAIXA MANRESA 2017 1.130 (16) 1.114 

IMMOBLE C/ SÈQUIA, BARCELONA 1985 1.485 (404) 1.081 

CENTRE DE GENT GRAN TARRAGONA 1959 2.064 (1.015) 1.049 

IMMOBLE AV. DRASSANES, BARCELONA 1995 2.011 (981) 1.030 

IMMOBLE C/ PRINCIPE VERGARA, MADRID 2014 1.019 (10) 1.009 

CENTRE DE GENT GRAN PALAFRUGELL 2002 1.372 (503) 869 

CENTRE DE GENT GRAN SANTS 1997 1.676 (843) 833 

CENTRE DE GENT GRAN SANTA COLOMA 2000 1.444 (613) 831 

CENTRE DE GENT GRAN LLEDÓ 2002 1.056 (249) 807 

CENTRE JOAN RIU 2010 3.412 (2.631) 781 

CENTRE DE GENT GRAN VILANOVA I LA GELTRÚ 2000 1.692 (920) 772 

CENTRE DE GENT GRAN CALELLA 1977 1.502 (795) 707 

CENTRE DE GENT GRAN SABADELL 1977 1.391 (735) 656 

CENTRE DE GENT GRAN VIRREI AMAT 1962 1.566 (912) 654 

CENTRE DE GENT GRAN SAGRADA FAMÍLIA 1997 1.397 (764) 633 

CENTRE DE GENT GRAN VILADECANS 2000 1.165 (575) 590 

CENTRE DE GENT GRAN EL PRAT DE LLOBREGAT 2001 1.544 (954) 590 

IMMOBLE C/ MALLORCA, BARCELONA 1950 1.885 (1.296) 589 

CENTRE DE GENT GRAN SANLLEHÍ 1977 1.840 (1.251) 589 

CENTRE DE GENT GRAN BADALONA 1975 902 (315) 587 
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DESCRIPCIÓ ANY ACTIVACIÓ
VALOR 
INICIAL  AMORTITZACIÓ 

VALOR 
COMPTABLE 

CENTRE DE GENT GRAN OLOT 1997 1.367 (782) 585 

CENTRE DE GENT GRAN BONANOVA 2015 752 (183) 569 

CAIXAFORUM VALENCIA (en curs) 2018 528 - 528 

ESPAI CAIXA STA. CRISTINA D'ARO 1999 1.100 (606) 494 

IMMOBLE AV. VERGE DE MONTSERRAT, BCN 1944 966 (513) 453 

CENTRE DE GENT GRAN TORTOSA 1986 839 (390) 449 

CENTRE DE GENT GRAN PERELLÓ 1988 755 (331) 424 

CENTRE DE GENT GRAN ES FORTÍ 1964 1.007 (608) 399 

CENTRE DE GENT GRAN SANTA MADRONA 1964 1.178 (803) 375 

CENTRE DE GENT GRAN LA BISBAL 1942 1.761 (1.424) 337 

IMMOBLE C/ MUNTANER, BARCELONA 1950 772 (438) 334 

CENTRE DE GENT GRAN CANET DE MAR 1978 814 (481) 333 

CENTRE DE GENT GRAN TANTARANTANA 1998 932 (615) 317 

CENTRE DE GENT GRAN SAN LUIS 1998 847 (534) 313 

CENTRE DE GENT GRAN PALAFRUGELL 1981 607 (299) 308 

CENTRE DE GENT GRAN MANRESA 1967 1.219 (915) 304 

CENTRE DE GENT GRAN BELLVITGE 1969 1.410 (1.142) 268 

CENTRE DE GENT GRAN SANT POL DE MAR 1975 572 (321) 251 

IMMOBLE PL. LLUIS SOLA, BADALONA 1964 435 (193) 242 

CENTRE DE GENT GRAN "CA N'ANGLADA" 1979 803 (563) 240 

CENTRE DE GENT GRAN REUS 1978 957 (721) 236 

CENTRE DE GENT GRAN CAMPOS 1936 856 (624) 232 

CENTRE DE GENT GRAN SANT SADURNÍ 2000 668 (436) 232 

IMMOBLE C/ FRANCESC MORAGAS, BCN 1955 413 (184) 229 

CENTRE DE GENT GRAN MOLLET DEL VALLÈS 1976 851 (625) 226 

CENTRE DE GENT GRAN CIUTADELLA 1955 1.124 (898) 226 

CENTRE DE GENT GRAN ES MERCADAL 1962 465 (242) 223 

CENTRE DE GENT GRAN CONGRÉS 1974 1.563 (1.345) 218 

CENTRE DE GENT GRAN AMPOSTA 1978 1.205 (993) 212 

CENTRE DE GENT GRAN LLEIDA 1961 948 (743) 205 

IMMOBLE C/ SANT MARC, BADALONA 1976 374 (173) 201 

IMMOBLE C/ TERMES ROMANES, BADALONA 1985 295 (95) 200 

IMMOBLE C/ AMARGOS, BARCELONA 2012 213 (23) 190 

IMMOBLE C/ LA FONT, SANT ANDREU DE LA 
BARCA 

1979 380 (191) 189 

CENTRE DE GENT GRAN ALCANAR 1967 699 (512) 187 

IMMOBLE C/ SANT CLIMENT, VILADECANS 1974 328 (166) 162 

CENTRE DE GENT GRAN VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS 

1987 204 (46) 158 

CENTRE DE GENT GRAN CERDANYOLA DEL 
VALLÈS 

1979 853 (698) 155 

CENTRE INFORMÀTIC POBLE NOU 1942 443 (297) 146 

CENTRE DE GENT GRAN CALDES DE MALAVELLA 1998 684 (538) 146 

ESPAI CAIXA BRUC 2011 678 (533) 145 

CENTRE DE GENT GRAN PREMIÀ DE MAR 1974 581 (439) 142 
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DESCRIPCIÓ ANY ACTIVACIÓ
VALOR 
INICIAL  AMORTITZACIÓ 

VALOR 
COMPTABLE 

CASAL BELAFIA-LLEDIA 1984 794 (659) 135 

IMMOBLE C/ NOU, PALAFRUGELL 1997 129 -  129 

IMMOBLE PL. SANT JOAN, VILAFRANCA DEL P. 1942 202 (74) 128 

CENTRE DE GENT GRAN ULLDECONA 1980 571 (443) 128 

CENTRE DE GENT GRAN MERIDIANA 1973 703 (577) 126 

CENTRE DE GENT GRAN SENTMENAT 1981 687 (562) 125 

CENTRE DE GENT GRAN TRINITAT 1975 373 (254) 119 

IMMOBLE C/ TAMARIT, RIPOLLET 1979 171 (53) 118 

IMMOBLE C/ MAJOR, GANDESA 1970 174 (62) 112 

CENTRE DE GENT GRAN HOSPITALET 1987 743 (632) 111 

IMMOBLE C/ANTONI MAMPEL,SANT VICENÇ H. 1978 235 (128) 107 

CENTRE CULTURAL VILASSAR 1982 177 (75) 102 

CENTRE DE GENT GRAN GRANOLLERS 1987 371 (283) 88 

CENTRE DE GENT GRAN "LA SEU D'URGELL" 1981 813 (727) 86 

CENTRE DE GENT GRAN MOIÀ 1980 653 (568) 85 

IMMOBLE C/ CATALUNYA, REUS 1967 176 (92) 84 

IMMOBLE C/ GRAN VIA DE LES CORTS 
CATALANES, BARCELONA 

1982 107 (24) 83 

CENTRE DE GENT GRAN EL CARMEL 1982 881 (799) 82 

TERRENY AMPOSTA 1988 81 -  81 

CENTRE DE GENT GRAN CAN VIDALET 1974 475 (395) 80 

IMMOBLE PL. AJUNTAMENT, PUIGCERDA 1993 177 (104) 73 

OFICINES LA CASTELLANA (MOBILIARI) 2017 83 (12) 71 

CENTRE DE GENT GRAN SALOU 1998 1.412 (1.342) 70 

IMMOBLE C/ TRAVESSIA, SANT FELIU DE CODINES 1950 110 (41) 69 

CENTRE DE GENT GRAN SANT VICENÇ DE 
CASTELLET 

1982 472 (407) 65 

IMMOBLE C/ BALMES, GIRONELLA 1981 136 (71) 65 

IMMOBLE C/ LOPE DE VEGA, BARCELONA 1984 90 (28) 62 

IMMOBLE C/ D’AVALL, AMER 1955 115 (55) 60 

CENTRE DE GENT GRAN LA GARRIGA 1979 565 (506) 59 

IMMOBLE PL. ESPANYA,  LLUCMAJOR 1939 91 (32) 59 

CENTRE DE GENT GRAN SURIA 1987 555 (497) 58 

IMMOBLE C/ ST. ANTONI, CALELLA 1979 70 (17) 53 

CENTRE DE GENT GRAN DANTE 1987 1.134 (1.082) 52 

IMMOBLE C/ LUIS RIBAS, RUBÍ 1982 61 (16) 45 

LLAR DE JUBILATS CAMPDEVÀNOL 1994 148 (103) 45 

CENTRE DE GENT GRAN GAUDÍ 1983 528 (493) 35 

CENTRE DE GENT GRAN VILASECA 1985 916 (881) 35 

IMMOBLE AV. COMTES DE PALLARS, SORT 1950 102 (67) 35 

IMMOBLE C/ MAR, FELANITX 1930 80 (46) 34 

IMMOBLE C/ INDÚSTRIA, ANGLÈS 1994 103 (72) 31 

IMMOBLE CAMI RAL, BELLVER DE CERDANYA 1959 52 (23) 29 

IMMOBLE PLA DELS FORNELLS, BARCELONA 1980 71 (44) 27 

OFICINA REPRESANTACIÓ PORTUGAL   
(APLICACIONS INFORMÀTIQUES) 

2018 29 (2) 27 
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DESCRIPCIÓ ANY ACTIVACIÓ
VALOR 
INICIAL  AMORTITZACIÓ 

VALOR 
COMPTABLE 

IMMOBLE C/ BOLIVIA, MADRID 2014 24 (1) 23 

CENTRE DE GENT GRAN OLESA DE MONTSERRAT 1987 541 (519) 22 

IMMOBLE C/ INDUSTRIA, ANGLÈS 1994 55 (36) 19 

IMMOBLE C/ VIA LAIETANA, BARCELONA 1942 68 (51) 17 

IMMOBLE C/ VÍCTOR CATALÀ, TOSSA DE MAR 1994 30 (18) 12 

IMMOBLE C/ AIGUANEGRA, SANT JOAN DE LES 
FONTS 

1993 45 (34) 11 

IMMOBLE C/ AIGUANEGRA, SANT JOAN DE LES 
FONTS 

1993 53 (42) 11 

IMMOBLE PL. ANSELM CLAVÉ, CAMPDEVÀNOL 1994 87 (76) 11 

IMMOBLE C/GIRONA, SANT PERE PESCADOR 1994 31 (21) 10 
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Annex 1  

Deduccions de l’impost sobre societats per reinversió de beneficis 

Rendes acollides a la deducció que preveu l’article 42 del Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre societats (disposició 
transitòria vint-i-quatrena de la Llei 27/2014, de l’impost sobre societats). 

Exercici

Renda

acol l ida

Ba se 

deducció

Deducció 

a credi ta da Any rei nvers i ó

2014 68.850 68.850 8.230 2014

Les reinversions s’efectuen en valors de renda variable, que atorguin una participació superior 
al 5%, i en immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries afectes a l’activitat. 



Annex 2

Convenis de col·laboració amb altres entitats per a ajudes socials
(Euros)

Import 
conveni

Entitat Descripció

30.000.000 GENERALITAT DE CATALUNYA
Conveni per a la realització d'obres socials en els àmbits de benestar social, 
recerca i cultura

12.900.000 FUNDACIÓN PROFUTURO

Conveni de col·laboració per combatre la precarietat en l'educació bàsica 
formal dels nens i nenes, de 6 a 12 anys, més vulnerables, en regions 
deprimides, que ofereix recursos que promoguin les habilitats de lectura, 
d'escriptura, de comprensió i de càlcul, així com la formació en valors. La 
Fundación Profuturo s'estableix com l'entitat instrumental del projecte

4.050.000 AJUNTAMENT DE MÀLAGA Conveni per a la realització d'activitats culturals a Màlaga

2.000.000 INSTITUT RECERCA HOSPITAL DE SANT PAU
Fomentar i implementar projectes considerats d'interès rellevants al 
territori o que requereixin una inversió econòmica rellevant

1.350.000 FUNDACIÓ PRIVADA INST. RECERCA SIDA-CAIXA
Col·laboració amb el Laboratori IrsiCaixa 2018. Coadjuvar les despeses 
del funcionament de l'entitat durant l'any 2018

1.274.340 GAVI ALLIANCE Aportació a Gavi per a la compra de vacunes per a infants a Moçambic

1.150.000 SOCIETY FOR DEVELOPMENT ALTERNATIVES
Projecte «2nd Fase Work 4 Progress India» per promoure el treball 
mitjançant processos innovadors en comunitats vulnerables de l'Índia

1.050.700 ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE "LA CAIXA" Conveni de col·laboració amb l'Associació de Voluntaris de "la Caixa"

1.000.000 AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Conveni per afavorir les obres necessàries per resoldre els danys causats 
per les inundacions a Sant Llorens des Cardassar

1.000.000 ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR Aliança per combatre la malnutrició dels refugiats

999.895 CNIC
Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: Liderats per institucions de recerca a Espanya i 
Portugal

999.270 IDIBAPS
Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: Conductors genòmics i epigenòmics de 
l'evolució de la malaltia en la leucèmia limfocítica crònica

997.024 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: Liderats per institucions de recerca a Espanya i 
Portugal

960.769 FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN 
Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: Liderats per institucions de recerca a Espanya i 
Portugal

809.300 FUNDACIÓ PRIVADA SHE Conveni de recerca de salut cardiovascular

777.250 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: Liderats per institucions de recerca a Espanya i 
Portugal

750.000 UNIVERSITAT DE BURGOS
Col·laboració per afavorir el desenvolupament del programa «Programa 
de recerca en ciències de la vida i de la salut»

710.000
ASSOCIAÇAO GLOBAL PLATFORM FOR SYRIAN 
STUDENTS

Col·laboració per a la plataforma global d'estudiants sirians

700.000 DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Conveni pel desplegament i execució d'actuacions per a la protecció, 
promoció, conservació i millora dels espais naturals de Barcelona i la 
disminució de la fragilitat davant possibles pertorbacions

625.000 MUSEO NACIONAL DEL PRADO
Aliança estratègica amb el Museo del Prado per a la col·laboració en 
projectes expositius conjunts

600.000 SOCIB
Conveni per al desenvolupament del projecte «MEDCLIC: el Mediterrani 
a un clic», que estudia la variabilitat dels corrents del Mediterrani

504.500 GOVERN DE LES CANÀRIES Aules compensatòries per a l'aprenentatge mòbil

500.000 AGA KHAN FOUNDATION
Impuls de la 3a fase del projecte «Junts»: innovant cap a una societat civil 
moçambiquesa més efectiva, sostenible, inclusiva i de confiança

500.000 AYUDA EN ACCIÓN
Projecte «Work 4 Progress Mozambique» per promoure el treball 
mitjançant processos innovadors en comunitats vulnerables de Moçambic

500.000 FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA
Projecte «Work 4 Progress Perú» per promoure el treball mitjançant 
processos innovadors en comunitats vulnerables del Perú

500.000 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

Projecte Dr. Serrano IRB: «Plasticitat cel·lular». Conveni de col·laboració 
per afavorir el desenvolupament del projecte. Incorporació a l'IRB 
Barcelona del grup de recerca «Cèl·lules plàstiques i malalties» pel Dr. 
Manuel Serrano
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Import 
conveni

Entitat Descripció

500.000 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: Activació de programes de resolució de la 
inflamació com a nou enfocament terapèutic per al tractament de 
l'esclerosi lateral amiotròfia

499.998 CNIC
Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: Liderats per institucions de recerca a Espanya i 
Portugal

499.980 CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: Explotació de la regulació posttranscripcional 
per descobrir noves vulnerabilitats de les cèl·lules metastàtiques

499.963 CNIC
Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: La resposta immune de l'anticòs durant la 
remodelació vascular

499.950 IMM - JOAO LOBO ANTUNES
Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: Explotació de plasmodi del metabolisme de 
metionina específic del fetge 

499.915 CIC BIOGUNE
Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: Liderats per institucions de recerca a Espanya i 
Portugal

499.731 CNIC
Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: Preparant les cèl·lules immunes abans de les 
trobades que indueixen la malaltia

499.708 FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD
Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: Dissecció òptica de circuits corticals per a 
expectatives sensorials

499.519 CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: Regeneració de fotoreceptors en organoides 
retinals humans per establir un tractament per a la retinitis pigmentosa

498.718 IDIBAPS
Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: Un model translacional de malaltia sinàptica 
mitjançada per anticossos

496.630 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: Liderats per institucions de recerca a Espanya i 
Portugal

489.400 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA
Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: Metàstasi mapatge del destí cel·lular

484.316 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: Liderats per institucions de recerca a Espanya i 
Portugal

466.004 INSTITUT DE RECERCA VALL D'HEBRON
Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: Liderats per institucions de recerca a Espanya i 
Portugal

463.694 FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD

Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: Identificar i provar els metabòlits generats per 
dos bacteris intestinals psicoactius per alterar la funció i el comportament 
cerebral

450.000 FUNDACIÓN CAJACANARIAS Convocatòria d'ajudes a projectes de recerca 2018

450.000 FUNDACIÓN ZARAGOZA 2032 Foment activitat esportiva a Aragó - temporada 2017-2018

438.100 FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca biomèdica de les 
beques de Health research: Dissecció del paper funcional del metabolisme 
de l'epicardi durant el desenvolupament del cor i la reparació després de 
l'infart de miocardi

410.000 FUNDACIÓN VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL
Afavorir el desenvolupament de les activitats de caràcter cultural i social 
que es duran a terme durant la celebració del VIII Centenari de la Catedral 
de Burgos

380.700 AGENCIA EFE, SA
Conveni de col·laboració amb l'Agencia Efe per a la XIV Edició del 
Programa de Beques "la Caixa" en periodisme i/o comunicació 
audiovisual

354.000 FECAM
Conveni per al desenvolupament de la campanya social d'equipament 
escolar adreçada a les famílies amb dificultats econòmiques als municipis 
canaris

350.000
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE 
ANDALUCÍA 

Conveni per afavorir el medi ambient amb la Junta d'Andalusia

350.000 FUNDACIÓN DEL TEATRO LÍRICO
Afavorir el desenvolupament de les diverses activitats que fa en el 
desenvolupament del seu objecte fundacional per a l'exercici 2018 i 
col·laborar en el Projecte Pedagògic per a l'exercici 2018

305.700 BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER
Conveni beques «Junior Leader» per al desenvolupament de projectes de 
recerca amb el Barcelona Supercomputing Center (BSC)
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Import 
conveni

Entitat Descripció

305.700 BASQUE CENTER FOR APPLIED MATHEMATICS - BCAM
Conveni beques «Junior Leader» per al desenvolupament de projectes de 
recerca amb el Basque Center for Applied Mathematics (BCAM)

305.700 CIC BIOGUNE
Conveni beques «Junior Leader» al desenvolupament de projectes de 
recerca amb el CIC bioGUNE

305.700 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
Programa de beques de postdoctorat «Junior Leader» de "la Caixa" per a la 
realització d'un projecte de recerca a universitats i centres de recerca 
espanyols

305.700 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
Programa de beques de postdoctorat «Junior Leader» per a investigadors 
postdoctorals en universitats i centres de recerca espanyols

305.700 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS Programa de Beques de postdoctorat «Junior Leader» per a la recerca

305.700 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS

Regular la concessió d'una ajuda econòmica al CSIC, en relació amb el 
desenvolupament del programa de beques de postdoctorat «Junior 
Leader» de "la Caixa" per a la realització d'un projecte de recerca a 
universitats i centres de recerca espanyols

305.700 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN MÉDICA APLICADA «Junior Leader» - Conveni per a la recerca mèdica aplicada (CIMA)

305.700 IDIBAPS
Conveni beques «Junior Leader» per al desenvolupament de projectes de 
recerca amb l'IDIBAPS (Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi 
Sunyer)

305.700 IMDEA NANOCIENCIA
Programa de beques de postdoctorat «Junior Leader» per a la realització 
d'un projecte de recerca a universitats i centres de recerca espanyols

305.700 INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA
Conveni beques «Junior Leader» per al desenvolupament de projectes de 
recerca amb l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

305.700 INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES
Conveni beques «Junior Leader» per al desenvolupament de projectes de 
recerca de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)

305.700 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE MADRID
«Junior Leader» - Conveni FBLC amb la Universitat Autònoma de Madrid 
(UAM)

305.700 UNIVERSITAT DE BARCELONA
Conveni beques «Junior Leader» per al desenvolupament de projectes de 
recerca amb la Universitat de Barcelona (UB)

305.700 UNIVERSITAT DE GIRONA Junior Leader Conveni FBLC amb la Universitat de Girona

305.700 UNIVERSITAT DE SEVILLA Programa de Beques de postdoctorat «Junior Leader» per a la recerca 

305.700 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Conveni beques «Junior Leader» per al desenvolupament de projectes de 
recerca amb la Universitat de València

305.700 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE MADRID
Conveni beques «Junior Leader» per al desenvolupament de projectes de 
recerca amb la Universitat Politècnica de Madrid (UPM)

305.700 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Conveni beques «Junior Leader» per al desenvolupament de projectes de 
recerca amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

300.000 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. INTERVENCIÓ
Conveni per al desenvolupament d'actuacions d'inserció sociolaboral de 
persones discapacitades i/o en risc d'exclusió social a Tarragona

300.000 FUNDAÇÂO DE SERRALVES Col·laboració amb l'exposició Anish Kapoor de F. Serralves 2018

300.000 FUNDACIÓN BALUARTE

Col·laboració en relació amb l'activitat de programació cultural pròpia de 
l'Auditori Baluarte: aportació a les activitats desenvolupades dins les 
temporades principals de l'Auditori Baluarte i a programes didàctics i 
socials de l'Orquestra Simfònica de Navarra

300.000
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ISABEL I DE 
CASTILLA, SA

Conveni per al desenvolupament del programa d'ajudes a projectes de 
recerca "la Caixa"

270.000 AJUNTAMENT DE MÀLAGA
Conveni per a la producció d'activitats de mediació cultural, exposicions i 
activitats culturals al Museo Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso i a la 
col·lecció del Museu Rus de Sant Petersburg

250.000 GOVERN DE LES CANÀRIES Conveni per afavorir el medi ambient amb el Govern de les Canàries

250.000 NICDO
Col·laboració en el projecte «Programa escola i pla de divulgació 
científica»

240.000 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Col·laboració per consolidar la implantació del grau de Filosofia, Política i 
Economia i facilitar la mobilitat dels estudiants al grau de FPE en diverses 
universitats

201.201
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT INVESTIGACIÓ 
ONCOLÒGICA VALL D'HEBRON

Suport al projecte de recerca «Modulació de la latència tumoral en la lluita 
contra el càncer»

200.000 FUNDACIÓ PRIVADA INST. RECERCA SIDA-CAIXA
Afavorir el desenvolupament del programa HIVICAT, per al 
desenvolupament de vacunes efectives contra el VIH, liderat per IrsiCaixa 
i el Servei de Malalties Infeccioses i Sida de l'Hospital Clínic de Barcelona
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200.000 FUNDACIÓN QUERER

Col·laboració amb la Fundación Querer per impulsar el sistema 
d'aprenentatge juntament amb el seguiment clínic diari de l'equip de 
neurologia infantil especialitzat en malalties estranyes de l'Hospital Nisa 
Pardo Aravaca

200.000
LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE DONA 
ESTEFÂNIA

Convocatòria per a persones en risc de pobresa i exclusió social

200.000 ORDEM DOS MEDICOS
Conveni de col·laboració per establir un protocol amb els termes que 
serviran de base per al llançament i l'assignació de les borses d'ordre dels 
metges

183.700 FUNDACIÓ DR. PIFARRÉ
Suport al projecte de recerca «Medicina de precisió en pacients amb 
hipertensió resistent i apnea del son»

181.500 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE MADRID Desenvolupament d'un observatori d'ocupabilitat i treball universitari

180.000 OBRA SOCIAL C. BURGOS Aportació voluntariat mediambiental 2018

180.000 WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE

Programa de beques postdoctoral que es denominarà: Institut Weizmann. 
Té l'objectiu de millorar les perspectives de carrera dels becaris mitjançant 
una capacitació integral que comprengui les habilitats científiques, 
tècniques i complementàries que els ajudaran a aprofitar el seu potencial 
com a investigadors independents

160.000 MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA
Dotació per a la compra de dibuixos d'Antoni Gaudí amb l'objectiu 
d'incorporar-los al Museu Nacional

154.000 INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA
Suport al projecte de recerca «Nanopartícules per al tractament de ferides 
cròniques»

150.000 BISBAT DE CADIS I CEUTA Celebració de l'any jubilar 750 aniversari a Cadis i 600 Ceuta - 2018

150.000
CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL ESE-
ENTRECABOS

Ajudes als damnificats d'incendis d'Astúries de 2017 - (signatura el 2018)

150.000 FUNDACIÓN COLEGIOS DEL MUNDO UNIDOS
Dotació de tres beques de dos anys de durada cadascuna per a tres 
estudiants espanyols en un dels col·legis de Mundo Unido

150.000 UNIVERSITAT DE DEUSTO
Projecte adreçat a desenvolupar programes de formació permanent, des de 
la doble òptica del seu desenvolupament personal i apoderament com a 
ciutadanes i ciutadans

140.000
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS 
FÍSICOS

Programa de suport a la vida independent «COCEMFE Navarra»

140.000 FUNDACIÓ PRIVADA INST. RECERCA SIDA-CAIXA
Conveni per al desenvolupament del projecte «XploreHealth» per impulsar 
l'educació no formal i la divulgació científica de la recerca biomèdica

130.000 ADACEN
Col·laboració en el projecte «Neurolab» seleccionat en el programa 
Innov@social 2018

130.000
GRANJA ESCOLA GURE SUSTRAIAK COOPERATIVA 
D'INICI

Col·laboració en el projecte «CEEE51 Gure Artean» seleccionat en el 
programa Innov@social 2018

130.000 JOSENEA BIO, SLU
Col·laboració en el projecte «Desenvolupament de snacks saludables 
infantils» seleccionat en el programa Innov@social 2018

128.000 OBRA SOCIAL C. BURGOS Col·laboració en l'activitat cultural «Patio Casa Cordón» de Burgos

127.500 FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVÉ Programa d'activitat física adaptada «Esfuerza»

125.000 FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL Col·laboració amb Laboratori Ecoinnovació

125.000 JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Conveni per al desenvolupament d'actuacions i projectes en matèria de 
protecció, promoció, conservació i millora del medi ambient a Castella-la 
Manxa

124.000 FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ Col·laboració en el cicle «Les Escoles al Palau» del Palau de la Música

122.592 ASOCIACIÓN INSTITUTO BIODONOSTIA
Col·laboració en el desenvolupament del programa de beques de doctorat 
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols 
d'excel·lència

122.592 CIEMAT
Conveni per contractar un investigador en formació predoctoral per 
canalitzar una beca en ciència, tecnologia i innovació

122.592 FUND. INVEST. BIOMÉDICA H. GREGORIO MARA.
Conveni per a la recerca biomèdica de l'Hospital Gregorio Marañón 
(FIBHGM)

122.592 FUNDACIÓ PER LA RECERCA BIOMÈDICA
Col·laboració en el desenvolupament del programa de beques de doctorat 
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols 
d'excel·lència

122.592 FUNDACIÓN INV. HOSP. CLÍNICA UNIV. VALENCIA
Conveni per a la recerca de l'Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana 
(INCLIVA)

122.592 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ
Regular la col·laboració en relació amb el desenvolupament del programa 
d'ajudes de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de 
recerca espanyols d'excel·lència

122.592 IMDEA NANOCIENCIA
Col·laboració en el desenvolupament del programa de beques de doctorat 
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols 
d'excel·lència
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122.592 INST. CATALÀ DE NANOTECNOLOGIA
Col·laboració en el desenvolupament del programa de beques de doctorat 
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols 
d'excel·lència

122.592 INSTITUT DE RECERCA VALL D'HEBRON
Regular la col·laboració en relació amb el desenvolupament del programa 
d'ajudes de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de 
recerca espanyols d'excel·lència

122.592 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE MADRID
Regular la col·laboració en relació amb el desenvolupament del programa 
d'ajudes de doctorat INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de 
recerca espanyols d'excel·lència

122.592 UNIVERSITAT DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
Projecte per al desenvolupament de programa de beques per a estudis de 
doctorat en centres de recerca espanyols d'excel·lència

122.592 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Conveni per al desenvolupament del programa de beques de doctorat 
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols 
d'excel·lència

122.592 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE MADRID
Col·laboració en el desenvolupament del programa de beques de doctorat 
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca d'espanyols 
d'excel·lència

122.592 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Conveni per al desenvolupament del programa de beques de doctorat 
INPhINIT per a estudis de doctorat en centres de recerca espanyols 
d'excel·lència

120.000 ASOCIACIÓN PROYECTO CONFIANZA
Conveni per desenvolupar el projecte «Confiança» mitjançant activitats 
socials per ajudar les persones en situació d'exclusió i promoure la seva 
inclusió social i laboral

120.000 FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN Col·laboració amb 3 exposicions de la Fundació Botín

120.000 MUSEU NACIONAL D'ART ANTIC Col·laboració exposició Sorolla a Portugal 2018

118.500 UNIVERSITAT DE BARCELONA
Conveni de col·laboració per finançar el trasllat del laboratori i treball de 
recerca del Dr. Alberto Fernández-Nieves de School of Physics al Dept. 
Física de la Matèria Condensada de la UB

116.000 FUNDACIÓN KOINE-AEQUALITAS
Col·laboració en el projecte «Ultreia» seleccionat en el programa 
Innov@social 2018

115.500 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
Ajuda econòmica al CSIC per al desenvolupament del programa de beques 
"la Caixa" per a estudis de doctorat en universitats o centres de recerca 
espanyols

115.500 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
Ajuda econòmica al CSIC per al desenvolupament del programa de beques 
"la Caixa" per a estudis de doctorat en universitats o centres de recerca 
espanyols

115.500 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
Beques de doctorat Espanya: col·laboració amb l'Institut de Ciència i 
Tecnologia de Polímers (CSIC)

115.500 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
Beques de doctorat Espanya: col·laboració amb l'Institut de Química 
Mèdica (CSIC)

115.500 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
Beques de doctorat Espanya: col·laboració amb l'Institut 
d'Hortofructicultura Subtropical i Mediterrània (CSIC)

115.500 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
Beques doctorat Espanya - Conveni FBLC amb el Centre d'Edafologia i 
Biologia Aplicada del Segura (CSIC)

115.500 IMDEA SOFTWARE INSTITUTE
Conveni per al desenvolupament del programa de beques de "la Caixa" 
per a l'estudi de doctorat en universitats o centres de recerca espanyols

115.500 INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA
Desenvolupament del programa de beques de "la Caixa" per a estudis de 
doctorat en universitats o centres de recerca espanyols

115.500 INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES
Conveni per al desenvolupament del programa de beques per als estudis 
de doctorat en centres de recerca espanyols

115.500 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA
Conveni per al desenvolupament del programa de beques de "la Caixa" 
per a l'estudi de doctorat en universitats o centres de recerca espanyols

115.500 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Conveni per al desenvolupament del programa de beques de "la Caixa" 
per a l'estudi de doctorat en universitats o centres de recerca espanyols

115.500 UNIVERSITAT DE VIGO
Conveni per al desenvolupament del programa de beques de "la Caixa" 
per a l'estudi de doctorat en universitats o centres de recerca espanyols

114.000 GOVERN DE LES CANÀRIES
Projectes mediambientals de suport a les xarxes i projectes per a l'educació 
ambiental Govern de les Canàries

110.000 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
Conveni per a la realització d'activitats educatives com a part de la 
programació de l'MNCN: contingut exposicions, recerca i col·leccions per 
al Museo Nacional de Ciencias Naturales

110.000 FUNDACIÓN CANARIA ÁGORA Col·laboració en la formació avançada en sanitat amb tecnologia 

110.000 NAFARROAKO IKASTOLEN ELKARTEA SCI
Col·laboració en el projecte «Aprenentatge ikastolas segle XXI» seleccionat 
en el programa Innov@social 2018

106.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Col·laboració en el projecte «En Redlocal» seleccionat en el programa 
Innov@social 2018
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105.000
ASOCIACIÓN COPAN, AMIGOS Y AMIGAS DE 
HONDURAS

«Erradicació de la pobresa i millora de la seguretat alimentària»: projecte 
per a la construcció de 3 unitats habitacionals, 2 naus industrials i 
equipament de cuina per a l'elaboració d'aliments per a dones en risc 
d'exclusió social

100.000 ASOC. PERSONAL CEPB 
Promoure i facilitar la participació solidària dels empleats i exempleats del 
grup "la Caixa" en actuacions de voluntariat

100.000 ASOCIACIÓN UNZUTXIKIN BERRI Posada en marxa de la Unitat d'Atenció Familiar «UAF Unzutxiki Berri»

100.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Ajudes a les persones afectades per les inundacions catastròfiques a la 
província de Màlaga

100.000 CTRO. INTERNACIONAL DE TOLEDO PARA LA PAZ
Col·laboració en la prevenció i resolució de conflictes i construcció de la 
pau

100.000 FUNDACIÓ ACCIÓ PER L'EDUCACIÓ Conveni per desenvolupar activitats en l'àmbit educatiu

100.000 FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
Suport al projecte de recerca «Nous activadors HRI per al tractament de 
l'esteatohepatitis no alcohòlica»

100.000 FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
Suport al projecte de recerca «Nous fàrmacs per al tractament del càncer 
de pròstata»

100.000 FUNDACIÓ TALLER DE MÚSICS
Pròrroga del programa de bonificacions per a estudiants que volen cursar 
o cursen estudis superiors de música al Taller de Músics Escola Superior 
d'Estudis Musicals

100.000 FUNDACIÓN ANAR
Projecte «Xat ANAR 2018». Atenció, promoció i defensa dels drets dels 
infants i adolescents en situació de risc i desemparament

100.000 FUNDACIÓN CNI ONCOLÓGICAS CARLOS III
Suport al projecte de recerca «Modulació de TRF1 per al tractament del 
càncer cerebral i nous moduladors de TRF1 i anàlegs d'aquests»

100.000 FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ Conveni per al projecte «Demos paz»: foment de la pau

100.000 FUNDACIÓN FYDE
Conveni per al desenvolupament de les diverses activitats que es troben 
inserides en el «Fòrum nova economia nova empresa 2018»

100.000 FUNDACIÓN GOTA DE LECHE

Col·laboració per desenvolupar un projecte d'atenció social i sanitària per 
a nens i nenes d'Andalusia occidental (Cadis, Còrdova; Huelva; Sevilla) i 
Ceuta en situació d'exclusió, amb l'aportació de fórmules làcties en 
garantia de la salut alimentària de la infantesa

100.000 IDIBAPS
Projecte «Bitrecs»: cobrir necessitats d'interès prioritari de recerca, cultura, 
educació i medi ambient

100.000
INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA 
BIOMEDICA

Suport al projecte de recerca «AntiBioCat: un nou recobriment antiadhesiu 
de bacteris per mitigar les infeccions associades a l'atenció mèdica»

100.000 INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
Col·laboració per al desenvolupament del projecte d'actualització 
tecnològica del portal de recursos lingüístics de l'IEC

100.000 LEITAT
Projecte «Innovació sanitària CIMTI»: afavorir el desenvolupament del 
projecte de la innovació sanitària del Centre per a la Integració de la 
Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI)

100.000
MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E DA CIÊNCIA DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 

Conveni per al desenvolupament de les activitats al Museo de Historia 
Natural y Ciencia de la Universitat de Porto

100.000 PARRÒQUIA SANTA MARIA DE GRÀCIA Conveni per a la restauració de la parròquia Sta. Maria de Gràcia

100.000 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Suport al projecte de recerca «Compostos per al tractament de les 
sinucleinopaties»

100.000
XARXA DE TEATRES DE NAVARRA - NAFARROAKO 
ANTZOKI SAREA

Col·laboració en el projecte «Xarxa de teatres de Navarra»

100.000 FUNDACIÓ ONUART
Conveni per al desenvolupament del V Concert dels Drets Humans amb 
motiu del 70 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans

98.745 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Projecte «Promoure 2018-Portugal»: col·laboració per donar suport a 
projectes pilots innovadors que presentin una estratègia per al 
desenvolupament de determinades àrees i que puguin ser replicables 
posteriorment a altres zones similars

97.000 CENTRO CIÊNCIA VIVA DE BRAGANÇA

Projecte «Promoure 2018-Portugal»: col·laboració per donar suport a 
projectes pilots innovadors que presentin una estratègia per al 
desenvolupament de determinades àrees i que puguin ser replicables 
posteriorment a altres zones similars

95.357 FUNDACIÓ DEL MUSEU GUGGENHEIM BILBAO
Conveni de col·laboració amb el Museu Guggenheim Bilbao per al foment 
de la cultura

90.750 FUNDACIÓN TOMANDO CONSCIENCIA Projecte «Tomando Consciencia Schools»

90.000 FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Conveni de recuperació espais urbans (FNMC i Caja Navarra)

90.000 FUNDACIÓN AVA Projecte teràpies per a pacients amb trastorns neurològics greus

90.000 FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA Conveni per al foment de la lectura

88.000 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS
Conveni per al desenvolupament de les diverses activitats que es troben 
inserides en el «Fòrum nova economia nova empresa 2019»

85.000 AJUNTAMENT DE CARDONA
Conveni de col·laboració per a la millora de la convivència ciutadana 
intercultural i la cohesió social i projectes socioeducatius
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82.000 ACUP El rol de les humanitats en els inicis del segle XXI

80.000 FUNDACIÓ AVE MARIA Afavorir el desenvolupament del projecte de recerca «DeliveryBot Fase 2»

80.000 FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU
Conveni per desenvolupar l'activitat cultural «Liceu a la Fresca» de la 
temporada 2017-19

80.000 FUNDACIÓ IEB - FUND. INST. ECONOMIA BCN
Impuls de les activitats del grup EuropeG, grup d'opinió i reflexió en 
economia política

80.000 REAL ACADEMIA CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINA.
Realització d'activitats en els àmbits de recerca, estudi i foment de les 
ciències econòmiques i financeres

78.000 MÉDICOS DEL MUNDO
Col·laboració en el projecte «Aportant drets» seleccionat en el programa 
Innov@social 2018

75.000 FUNDACIÓN ALBÉNIZ
Conveni de col·laboració per a la implantació càtedra acadèmica 
especialitzada en la trompa

75.000 FUNDACIÓN BALONCESTO COLEGIAL
Conveni de col·laboració per a la realització d'activitats educatives del 
programa «Bàsquet és educació»

75.000 FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
Col·laboració per desenvolupar el projecte «Biblioteca clàssica»: publicació 
de 111 volums amb la millor literatura en llengua espanyola des del segle 
XX

75.000 FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE
Col·laboració en el projecte «Atenció als nous perfils patològics» 
seleccionat en el programa Innov@social 2018

75.000 IKASLAN
Projecte «Emprenedoria en formació professional»: pborderromoure i 
coordinar accions que permetin als centres avançar en àrees de gestió, 
formació, modernització i innovació

74.723 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

Projecte «Promoure 2018-Portugal»: col·laboració per donar suport a 
projectes pilots innovadors que presentin una estratègia per al 
desenvolupament de determinades àrees i que puguin ser replicables 
posteriorment a altres zones similars

74.100 ASOCIACIÓN BIBLIOBUS ANANTAPUR
Conveni per al desenvolupament del projecte BiblioBus Anantapur per 
fomentar la lectura i cooperació al desenvolupament de l'Àrea Kosigi, 
zona analfabeta de l'Índia

73.110 FUNDACIÓ DOCTOR JOSEP TRUETA
Col·laboració per desenvolupar l'estudi poblacional per al 
desenvolupament d'imatges corporals integrals, basades en ressonància 
magnètica en individus de 50 anys o més

72.600 SERVICIO ANDALUZ DE LA SALUD Adquisició de butaques per a oncologia pediàtrica

70.702 ELISAVA-ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY
Conveni per desenvolupar el projecte de recerca Civic PlaceMaking: 
transformació espais urbans i nous models d'interacció social entre 
aquests, dins el programa d'intervenció ICI

70.000 AJUNTAMENT DE MÀLAGA Programa musical i programa de Teatre en família

70.000 CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED
Suport al projecte de recerca «Mètodes basats en espectrometria de masses 
per a la detecció d'histones circulants en plasma de pacients amb sèpsia»

70.000 FUND. INVEST. HOSPITAL RAMON Y CAJAL
Suport al projecte de recerca «Moduladors de sinapsis: petites molècules 
amb gran impacte en els trastorns del sistema nerviós»

70.000 FUND. INVEST. HOSPITAL RAMON Y CAJAL
Suport al projecte de recerca «Telerehabilitació neurològica virtual 
assequible»

70.000 FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
Suport al projecte de recerca «Correcció de color d'imatges digitals 
mèdiques» 

70.000 FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
Suport al projecte de recerca «Nova estratègia terapèutica per a la malaltia 
d'Alzheimer»

70.000 FUNDACIÓ PER LA RECERCA BIOMÈDICA
Suport al projecte de recerca «Covergel», mitjançant l'estudi de l'hidrogel 
biocompatible i biodegradable

70.000 FUNDACIÓ PRIVADA DR. JAUME ESPERALBA
Suport al projecte de recerca «Aplicació mòbil basada en intel·lig. artificial 
per a la intervenció en crisis en pacients amb trastorn de personalitat 
borderline

70.000 FUNDACIÓ PROJECTE AURA. BARCELONA
Conveni per al desenvolupament del projecte Aura, que té com a objectiu 
ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat 
intel·lectual mitjançant la seva inserció social i laboral

70.000 FUNDACIÓN CNI ONCOLÓGICAS CARLOS III
Suport al projecte de recerca «Teràpia gènica per a càncers humans 
impulsats per gens de fusió»

70.000 FUNDACIÓN CRISTINO DE VERA - ESPACIO CUL. Col·laboració amb l'exposició obra Cristino de Vera «El silencio»

70.000 FUNDACIÓN REINA MERCEDES Suport al projecte de recerca «Retinoscopi obert»

70.000
INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA 
BIOMEDICA

Suport al projecte de recerca «La solució a un sol pas per a les infeccions 
cròniques dels ossos»

70.000 INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA
Suport al projecte de recerca «Estructura microfluídica per a la realització 
d'assajos biològics i xip proveït d'aquesta estructura»

70.000 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA Nova medicina potència per al càncer avançat de cervell i coll

70.000 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Suport al projecte de recerca «Un dispositiu portàtil per a la rehabilitació 
de trastorns musculoesquelètics relacionats amb l'avantbraç»

70.000 UNIVERSITAT POLITÈCNICA VALÈNCIA
Aportació per al desenvolupament del projecte científic «Multiparametric 
Nosological Images»
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70.000 UNIVERSITAT POMPEU FABRA Suport al projecte de recerca «Entrega precisa gens - UNI LARGE»

70.000 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Suport al projecte de recerca «Identificació de pèptids d'interferència curts 
de les hèlixs transmembrana 5 i 6»

70.000 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Suport al projecte de recerca «Recobriment de plata per a agulles de 
biòpsia amb efecte antibacterià»

67.000 FUNDACIÓN PROFUTURO
Projecte educatiu «Profuturo»: mitjançant l'educació digital, impulsar el 
desenvolupament social i econòmic mundial

62.500 UNIVERSITAT PÚBLICA DE NAVARRA
Col·laboració en el projecte «Pla de millora per a l'ocupabilitat i 
l'emprenedoria a la UPNA» seleccionat en el programa Innov@social 
2018

61.700 FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA
Col·laboració per fer l'activitat 23a Edició de la Setmana de la Ciència 
organitzada per la FCRI

60.500
MOULINSART, SA BELGINA SOCIÉTE ANONYME 
(LIMITED COMPANY)

Conveni per a l'exhibició de l'exposició de «Tintín i la Lluna»

60.000 ACOES SEVILLA Construcció d'un menjador a l'escola Santa María de Tegucigalpa

60.000
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES 
DE SEVILLA

Conveni per al desenvolupament del projecte «Pla Educatiu 2018-2019» al 
Museo de Bellas Artes de Sevilla

60.000
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE AZUCARADOS CORNER 
DIABÉTICO

Col·laboració amb l'Asociación Mundial de Azucarados Corner Diabético

60.000 ASOCIACIÓN SOCIEDAD CIVIL AHORA
Col·laboració en les activitats sobre els reptes i desafiaments de la societat 
del segle XXI

60.000 AUDIVI VOCEM - ASOCIAÇAO CULTURAL 
Col·laboració amb l'orquestra Século XXI per al desenvolupament de la 
programació prevista per al 2018, dins el marc del foment de la cultura

60.000 FUNDACIÓ PERE TARRÉS
Conveni per al desenvolupament de la rehabilitació d'una casa de 
convivències a Binicanella

60.000 FUNDACIÓ ROURE

Projecte d'atenció i suport a les persones en situació de pobresa i/o 
exclusió social o persones en situació de vulnerabilitat, com ara: el rebost 
del nucli antic, la bugaderia solidària, el centre de dia solidari, el suport en 
domicilis, els àpats en família i els serveis de dutxes socials, entre d'altres

60.000 FUNDACIÓN CHILE Promoció del contingut educatiu basat en evidències científiques

60.000 FUNDACIÓN CNI ONCOLÓGICAS CARLOS III
Proporcionar una plataforma per al coneixement i l'intercanvi científic 
entre investigadors d'alt nivell i investigadors júnior punters d'institucions 
internacionals

60.000 FUNDACIÓN FADE
Acompanyament a gent gran, malalts i dependents a través del voluntariat. 
Convocatòria de promoció de l'autonomia personal i atenció a 
l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

60.000 FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN
Conveni per afavorir la implementació de diverses activitats de caràcter 
expositiu, social i cultural relacionades amb l'exposició «La furia del color» 
i el programa educatiu del Museo Carmen Thyssen de Màlaga

60.000 HERMANDAD DE TRIANA
Conveni per al desenvolupament del projecte «Trasllat del Centre de 
Suport Infantil Esperanza de Triana»

60.000 ILERSIS FUNDACIÓ PRIVADA 
Conveni per al desenvolupament de les activitats que la Fundació Privada 
Ilersis i els seus 40 treballadors discapacitats duen a terme

60.000
INSTITUTO INTERNACIONAL DEL VALOR 
COMPARTIDO

Conveni per al desenvolupament de les jornades de responsabilitat social 
corporativa

60.000 MESA D'ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL
Col·laboració en el projecte «m4Social - Mesa d'entitats del tercer sector 
social a Catalunya»

60.000 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
Afavorir el desenvolupament de l'edició electrònica del «Diccionario 
biográfico español»

60.000 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Impulsar el desenvolupament del projecte «Laboratori de medi ambient i 
salut humana, EH2LAB»

59.990 AFIM21 ATENCIÓN FAMILIA INFANCIA MAYORES

Projecte «Connectar jugant»: convocatòria Andalusia (Almeria) per 
impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

59.990 ISOM. INTEGRACIÓ SOCIAL DE MENORS, SCC
Projecte «Espai socioeducatiu Llefià». Lluita contra la pobresa infantil i 
l'exclusió social

57.810 LOS MOLINOS Projecte «Ocupabilitat en i amb família»

56.000 FUND. CONTROL ENFERMEDADES TROPICALES Seminari internacional campus Àfrica a la Universitat de La Laguna

55.200
AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ SANITÀRIES DE 
CATALUNYA AQUAS

Conveni per promoure la investigació responsable en el sistema de recerca 
en salut de Catalunya a través dels SARIS

55.000 AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Col·laboració en el projecte «AECC - Proyecto Charlamos» seleccionat en 
el programa Innov@social 2018

55.000 FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DEL PRADO Exposició «El arte fantástico»

54.500 UNIV. NAVARRA - FUND. UNIVERSIDAD SOCIEDAD
Col·laboració en el projecte «Millor enteniment, millor Pamplona» 
seleccionat en el programa Innov@social 2018
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54.050 OBRA SOCIAL C. BURGOS
Conveni de col·laboració per al desenvolupament d'un programa musical 
al monestir de Santa María la Real de las Huelgas i un projecte didàctic per 
a escolars

54.000 ACOEC

Projecte «Centre Juvenil Montesión»: convocatòria valenciana per 
impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

54.000 ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA. MADRID
Projecte d'autonomia per a joves extutelats. Convocatòria d'habitatges per 
a la inclusió social

54.000 FUNDACIÓN LESMES
Projecte: inserció sociolaboral de joves extutelats i en altres situacions. 
Convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

54.000 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA Atenció d'infermeria, docència i cerca (AIDIR Ciutat Vella)

53.880 ONG ECOS DO SUR
«CibeRespect 2.0». Projecte d'intervenció social per a la millora de la 
convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per contribuir a la 
promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat de condicions

52.640 FUNDACIÓ PRIVADA CAN CERDÀ Col·laboració amb el Banc d'Acció Social Fundació Privada Can Cerdà

52.280 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN L'ESPLAI DE REUS
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Reus

50.640 CENTRO CIÊNCIA VIVA DE PROENÇA A NOVA
Projecte "Promoure 2018-Portugal": Col·laboració per al 
desenvolupament del projecte educatiu «L'escola de Celia i Pepe»

50.000 ASOCIACIÓN ANDALUZA PROYECTO HOMBRE Sensibilització per a adolescents per a la prevenció del consum de drogues

50.000 ASOCIACIÓN CABALGATA REYES MAGOS Cavalcada Pamplona 2019

50.000
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS PALMEROS DE LA 
ÓPERA (ACAPO)

Col·laboració per a l'edició del Cicle de Música de la Cambra Jerónimo 
Saavedra a través de concerts, dins el marc del foment de l'educació i de la 
formació, promoció i difusió de la cultura 

50.000 ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO
Col·laboració en el projecte «Ruptures-haustarak» seleccionat en el 
programa Innov@social 2018

50.000
ASSOCIAÇÃO MARVÃO INTERNATIONAL MUSIC 
FESTIVAL 

Festival Internacional de Música de Marvao (cessió de responsabilitat 
social)

50.000 ASSOCIAÇÃO RECOVERY IPSS Premi de solidaritat Portugal a «Associaçao Recovery IPSSi»

50.000 BANC DELS ALIMENTS
Col·laboració en el desenvolupament d'una campanya conjunta en benefici 
dels quatre bancs d'aliments de Catalunya

50.000 CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA
Conveni per al desenvolupament de les activitats que el Capítulo Español 
del Club de Roma organitza a Madrid, Barcelona i Saragossa

50.000 FESBAL Conveni campanya «Cap nen sense bigoti»

50.000 FUNDACIÓ PRIVADA PORTAVENTURA
Aportació per a diversos projectes: menjar solidari, carrera solidària i 
torneig de golf solidari

50.000 FUNDACIÓ UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA Convocatòria de projectes de recerca interdisciplinària

50.000 FUNDACIÓN COLECCIÓN ABC
Col·laboració de «II itinerancia exposición - Historietas del Tebeo 1917-
1977»

50.000 FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO
Col·laboració en activitats pròpies de l'entitat al voltant la tolerància entre 
cultures del Mediterrani

50.000 INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS Col·laboració en les activitats de la secció filològica

50.000 JUNTA D'EXTREMADURA
Col·laboració en els projectes en matèria de recerca, salut i medi ambient, 
per tal de millorar la salut ambiental i el benestar de les persones

50.000 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY Conveni per a l'exposició «El hermoso cerebro»

50.000 MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
Conveni per a l'atenció integral a persones amb malalties avançades i per a 
la humanització de l'assistència sanitària en situacions de cronicitat i 
vulnerabilitat social

50.000 WHITE SUMMER, SLU Col·laboració del festival White Summer 2018

50.000 XUNTA DE GALÍCIA
Desenvolupament de les actuacions de regeneració de les àrees naturals 
afectades pels incendis al Parc Natural de Baixa Limia - Serra de Galícia

49.925
UNITATE – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA 
ECONOMIA SOCIAL

Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

49.580 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
Projecte «Form-art»: convocatòria Andalusia (Màlaga) per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

48.990 FUNDACIÓ PRIVADA SUMMAE
Concessió d'ajuda per a la promoció de l'autonomia personal en el 
projecte «Cangurs especialitzats»

48.654 CREAPOLIS PARC DE LA CREATIVITAT, SA
Col·laboració en un estudi sobre l'impacte social que té el programa per a 
l'atenció integral de persones amb malalties avançades
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48.071 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BORBA
Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

48.000 SASTIPEM THAJ MESTAPEM Atenció integral per a persones amb discapacitat i dependència

47.510 F. JUAN XXIII
Col·laboració del projecte «Autònoma ment» per a la promoció de 
l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

47.500 CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA Conveni per desenvolupar el programa «Acosta Cultura»

47.390 FUND. PROYECTO D. BOSCO - SEVILLA
Convocatòria Andalusia: retorn a la formació per a la millora de 
l'ocupabilitat

46.600 ASSOC. GENT GRAN EL PRAT DE LLOBREGAT
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa el Prat de Llobregat

46.000 AMIMET
Col·laboració en el projecte «Inentenvadis» seleccionat en el programa 
Innov@social 2018

45.980 GRANADA ACOGE
Projecte d'inserció sociolaboral en el petit comerç. Convocatòria d'inserció 
sociolaboral 2018

45.020
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO 
RURAL DE ALICANTE

Projecte ESCAN: teràpia de recuperació i prevenció d'agressions 

45.000 ASOCIACIÓN NUEVA VIDA
Programa d'atenció integral per a menors víctimes de tràfic amb fins 
d'explotació sexual

45.000 CIDOB
Projecte Seminari «War and Peace» i Anuari CIDOB 2019: 
desenvolupament de les activitats que es concretin del programa «Guerra i 
pau al segle XXI» per a la Comissió de Seguiment

45.000 FUNDACIÓN CEDE-CONF. ESP. DIRECTIVOS EJECU. Jornades «Talent en creixement» a Santander, Sevilla i Palma de Mallorca

45.000 FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA
Conveni per donar suport a l'organització d'esdeveniments de trobades 
professionals de gestió cultural pública, per a la sensibilització de la 
societat sobre problemes socials

45.000 INSERCOOP SCCL Col·laboració amb «Inserccop», projecte Atenea inserció laboral de dones

45.000 OBRA SOCIAL C. BURGOS
El projecte «Xarxes per la innovació social 2018» té com a objectiu posar 
en marxa un procés de creació, sensibilització, suport i difusió de noves 
pràctiques socials entre entitats del tercer sector de Burgos i província

44.989
PLATAFORMA DE ANIMADORES SOCIOEDUCATIVOS E 
CULTURAIS

Premi de solidaritat Portugal a la plataforma d'animadors socioeducatius i 
culturals

44.700 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN TERRASSA
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Terrassa

44.300 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - BARCELONA Projecte «Vives emplea»: metodologia d'equips d'inclusió

43.790 ASOCIACIÓN MANOS ABIERTAS CON NORTE

Projecte socioeducatiu: «Aula Oberta». Convocatòria Andalusia per 
impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

43.550 ASSOCIACIÓ GENT GRAN CARMEL
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa El Carmel

43.342 ASSOCIACIÓ GENT GRAN D'ALCANAR
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Alcanar

43.100
ASOCIACIÓN ONG DE COOPERACIÓN PARA O 
DESENVOLVEMENTO GALEGA DE REPORTEIROS 
SOLIDARIOS

La tribu: projecte d'intervenció social per a la millora de la convivència 
ciutadana intercultural i socioeducativa per contribuir a la promoció de la 
salut, la prevenció de la violència i la igualtat de condicions

43.100 ASSOC. JUBILATS I PENSIONISTES DE BALÀFIA
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Balàfia

42.000 AJUNTAMENT DE TORTOSA

Casal d'activitats culturals i artístiques per a la inclusió social: projecte 
d'intervenció social per a la millora de la convivència ciutadana 
intercultural i socioeducativa per contribuir a la promoció de la salut, la 
prevenció de la violència i la igualtat de condicions

42.000 ASOCIACIÓN ALACRÁN 1997
«3, 2, 1 Convivint»: projecte d'intervenció social per a la millora de la 
convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per contribuir a la 
promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat de condicions

42.000 FUND. SECRET. GRAL. GITANO - MADRID

Projecte de normalització educativa «Promociona» per a la intervenció 
social per a la millora de la convivència ciutadana intercultural i 
socioeducativa per contribuir a la promoció de la salut, la prevenció de la 
violència i la igualtat de condicions

42.000 FUNDACIÓN CEPAIM
Col·laboració en el projecte «Suport a la inserció social i educativa de 
menors i joves a La Fuentecica»

42.000 FUNDACIÓN INTERMEDIA
Projecte «Tira't» d'inserció sociolaboral per a joves. Convocatòria 
d'inserció sociolaboral 2018
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42.000
FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME I DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Regular la col·laboració en activitats d'interès general a favor de la 
Fundación Premios Rey Jaime I, que les desenvolupa en la concessió dels 
Premis Rey Jaime I i en concret en el Premi de Recerca Mèdica/Mèdica 
Clínica

41.990 RED XXI
Projecte pont per a joves en situació de vulnerabilitat social «Un camí cap 
al futur»

41.912
APAC PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E 
APOIO AO CONDENADO

Premi de solidaritat Portugal APAC Portugal - Associació de protecció i 
suport al condemnat

41.750 ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE BONANOVA
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Sant Gervasi

41.700 NUSOS, SCCL
Projecte d'innovació social col·lectiva per al rebrot laboral a l'Anoia i el 
Bages

41.600 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN ESPLAI SANLLEHÍ
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Sanllehí

41.520
FUNDACIÓ BARCELONA PER A LES 
IMMUNODEFICIÈNCIES PRIMÀRIES A PEDIATRIA

Projecte «Tinc IDP. No estic sol». Suport psicològic als infants amb 
immunodeficiències primàries i a les seves famílies. Convocatòria de 
promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i 
la malaltia 2018

41.510 FUNDACIÓN CEPAIM
Conveni sobre la interculturalitat i acció social per al projecte «Transforma 
el teu barri»

41.500 ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE NAVARRA
Col·laboració en el projecte «Nous recursos pedagògics en batxillerat i 
ESO» seleccionat en el programa Innov@social 2018

41.473 KAIROS INCUB INIC. ECONÓMICA SOLIDARIA CRL
Premi de solidaritat Portugal a Kairos, cooperativa d'iniciatives 
econòmiques solidàries

41.400 FUNDACIÓN ECCA
«Reconnecta't» és un programa de retorn educatiu per a joves en exclusió 
social

41.250 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SANT ANASTASI, TR
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Sant Anastasi 

41.160 ASSOCIACIÓ JUVENIL RATIO Rutes per a famílies i persones amb diversitat funcional

40.750 CEAIN
Comunitats d'hospitalitat: projecte d'intervenció social per a la millora de 
la convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per contribuir a la 
promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat de condicions

40.720 FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE L'ENVELLIMENT
Projecte «Espais REMI a la comunitat». Convocatòria de promoció de 
l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 
2018

40.600 ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA PAZ
Projecte socioeducatiu «1+1 = totes», convocatòria interculturalitat i acció 
social per a la intervenció social per millorar la convivència ciutadana 
intercultural i la cohesió social, promocionar la salut i prevenir la violència

40.339 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE CANET DE MAR
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Canet de Mar

40.000 AJUNTAMENT DE REUS
Conveni per a la promoció de la cultura inclusiva que facilita que tothom 
pugui accedir als espectacles que es fan a la ciutat de Reus

40.000 AS. PADRES PERSONAS AUTISMO DE BURGOS Projecte «Construïm un futur per als més petits amb autisme»

40.000 ASAMBLEA DE MUJERES PERIODISTAS DE SEVILLA Projecte «La igualtat és notícia»

40.000 ASOCIACIÓN CIUDADES INTERCULTURALES
Col·laboració en el desenvolupament de diverses activitats de caràcter 
cultural de l'Asociación Ciudades Interculturales (RECI)

40.000
ASOCIACIÓN DE AYUDA AL DISCAPACITADO DE 
CASPE Y CO.

Programa d'atenció integral a persones amb discapacitat en el medi rural

40.000 ASSOCIATION DES AMIS DE LÉONARD DE VINCI
Conveni de col·laboració científic per al desenvolupament i el contingut 
de l'exposició Da Vinci

40.000 DOG KING SERVICE SLU
Col·laboració per dur a terme el programa d'accés universal a la 
intervenció assistida amb animals per a persones amb malalties estranyes

40.000
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA

Col·laboració en el projecte «Por mí mism@» que promociona 
l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

40.000 FUNDACIÓN AMIGÓ
Projecte «Habitatge de Suport al Tractament». Convocatòria d'habitatges 
per a la inclusió social 2018

40.000 FUNDACIÓN ECCA Sistema ECADE «Ajudes per a la formació de les persones adultes»

40.000 FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS
Conveni de col·laboració per al projecte ODOS. Suport a les dones 
víctimes de tràfic i els seus fills

40.000 FUNDACIÓN LA AZOTEA AZUL
Projecte en col·laboració «La azotea azul» per desenvolupar projectes a 
cadascuna de les caixes de Navarra, Sevilla, Cadis, Huelva, Còrdova, 
Burgos i les Canàries

40.000 FUNDACIÓN VOLKSWAGEN NAVARRA
«Junts ens movem 2018»: projecte d'educació viària i prevenció, destinat a 
persones amb discapacitat física o intel·lectual

40.000 INICIATIVAS SOLIDARIAS VALENCIA Itineraris d'inserció sociolaboral i educativa
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40.000
PROGRESSO XXI-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVA DE VILA BOA

Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

40.000
RAUL MADINABEITIA MANAGEMENT Y PRODUCCIÓN, 
SL

Convocatòria Innova Cultural 2018, projecte «La música de la teva 
història» 

40.000 RR CAMILOS- CENTRO DE HUMANIZACIÓN DE LA
Proporcionar ajudes a persones que viuen situacions de dol, crisi i 
malalties

39.800 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE MOLLET
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Mollet

39.510
COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE 
CATALUNYA

El projecte «Dones Down» fomenta l'autonomia personal amb perspectiva 
de gènere. Convocatòria de promoció de l'autonomia personal i atenció a 
l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 2018

39.200
CEDIARA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 
DE RIBEIRA DE FRÁGUAS

Convocatòria per a persones en risc de pobresa i exclusió social

39.058 FUNDACIÓ IMO
Conveni per col·laborar en el projecte contra les patologies 
oftalmològiques a la població pediàtrica de zones desafavorides de 
Barcelona i Madrid

39.020 ASOC. OTRO TIEMPO
Projecte «Un temps nou, oportunitats noves»: convocatòria inserció 
sociolaboral 2018

38.900 ACUP

Col·laboració en l'organització de l'edició «Investiga a CosmoCaixa 2018-
2019», dirigida a escolars de 5è i 6è de Primària de Catalunya, que tindrà 
lloc entre l'octubre de 2018 i el maig de 2019. La final d'aquesta edició 
tindrà lloc al centre CosmoCaixa de la Fundació Bancària "la Caixa" els 
dies 27, 28 i 30 de maig de 2019

38.750
FUNDACIÓN CANARIA EMPRESA UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA

Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) amb la finalitat 
d'impulsar un model d'intervenció comunitari intercultural i una societat 
cohesionada

38.340 ESF-FUNDACIÓN ECONOMISTAS SIN FRONTERAS
Projecte «Posa't en marxa per una altra economia», economia social i 
solidària. Convocatòria inserció sociolaboral 2018

38.290
ASOCIACIÓN JUVENIL ALPARGATE POR EL 
DESARROLLO DE LA CASERÍA DE MONTIJO

Projecte «Alpargateando 3.0»: convocatòria Andalusia (Granada) per 
impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

38.250 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE VILADECANS
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Viladecans

38.172
CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
TORREJANO

Premi de Solidaritat Portugal al centre de rehabilitació d'integració 
Torrejano

38.020 FUNDACIÓ AKWABA
Projecte «Connectant», impuls de processos d'aprenentatge, participació i 
enfortiment de xarxes. Convocatòria de lluita contra la pobresa infantil i 
l'exclusió social 2018

38.000 CENTRO COMUNITÁRIO DA PARÓQUIA DA PAREDE
Premi de Solidaritat Portugal al centre comunitari de la parròquia Da 
Parede

38.000 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Col·laboració en el projecte REVIR (incloent-hi REVIR ESO i REVIR 
Batxillerat) per al curs 2018-2019 per afavorir que l'acció educativa en què 
consisteix aquest projecte arribi al màxim nombre possible d'alumnes, 
amb especial atenció a aquells que disposen de pocs recursos

37.910 PLAT. UNITÀRIA CONTRA VIOLÈNCIES GÈNERE
Projecte «Trenquem el Silenci»: convocatòria d'interculturalitat i acció 
social 2018

37.900 ASSOC. DE PERSONES D'EDAT DEL CONGRÉS
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Congrés

37.690 FUNDACIÓ SAVE THE CHILDREN
Projecte d'integració de NNA refugiats i les seves famílies al municipi de 
Mislata FaseII

37.480 FUNDACIÓN AMIGÓ

Projecte «Centre Juvenil Montesión»: convocatòria valenciana (Torrent) 
per impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

37.065 FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA
Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

37.000 ENCICLOPÈDIA CATALANA Conveni certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta

36.784
ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE LISBOA - 
APCL

Premi de Solidaritat Portugal a l'Associació de Paràlisi Cerebral de Lisboa 
APLC

36.749 INSTITUTO DE APOIO À CRIANÇA Premi de Solidaritat Portugal a l'Institut de Suport a l'Infant

36.300 FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ
El projecte «Clavé XXI» pretén potenciar la inclusió dels infants en risc 
d'exclusió mitjançant la música

36.000 ACULCO
El projecte «Ciutat solidària VIII fase» promou la inclusió sociolaboral per 
a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social 
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36.000 ASOC. ARIADNA. FAM. Y AMIGOS DE TOXICO.

Projecte «Assabenta-te'n, depèn només de tu». Convocatòria d'Andalusia 
per impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

36.000 ASOCIACIÓN AUTISMO ÁVILA
Programa de formació per a la vida independent de persones amb trastorn 
de l'espectre de l'autisme (TEA)

36.000 ASOCIACIÓN DE MUJERES DOMITILA HERNÁNDEZ
Col·laboració en el projecte «Casa de les famílies», lluita contra la pobresa 
infantil i l'exclusió social

36.000 ASOCIACIÓN DE MUJERES TAYDA
Projecte «EmpleaT+», convocatòria de les Canàries per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

36.000
ASOCIACIÓN GRANADINA DE FAMILIAS PARA LA 
REHABILITACIÓN DEL DAÑO CEREBRAL

Projecte de suport a l'autonomia i reinserció social de persones amb dany 
cerebral adquirit, fibromiàlgia i pacients cardíacs. Convocatòria de 
promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i 
la malaltia 2018

36.000 ASOCIACIÓN IMERIS Projecte per a la prevenció de la violència filioparental en adolescents

36.000 ASOCIACIÓN LABOR
Projecte mediació «aCu4troBandas», intervenció social per a la millora de 
la convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per contribuir a la 
promoció de la salut, prevenció de la violència i igualtat de condicions

36.000
ASOCIACIÓN PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA 
ATARAXIA

Centre d'atenció psicosocial a la família

36.000 ASOCIACIÓN TAS
Col·laboració en el projecte «Exclusió social» per promocionar 
l'autonomia personal i l'atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

36.000 ASSOC. PALLAPUPAS-PALLASSOS D'HOSPITAL Projecte «L'humor» com a eina per al benestar dels pacients hospitalitzats

36.000 ASSOCIACIÓ CULTURAL ALBEDAYA
Projecte «Secunda Educa», convocatòria interculturalitat i acció social de 
2017

36.000
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES AMB DISMINUÏTS PSÍQUICS 
DE LA COMARCA DEL MONTSIÀ

«El món de les emocions» és un programa d'atenció i estimulació sensorial 
tipus «Snoezelen» a través de realitat virtual, per al suport psicosocial a 
persones en cures pal·liatives o al final de la vida

36.000 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ÍTACA

El projecte «Cartografia de coneixements. De l'educació etnocèntrica a 
comunitats educatives interculturals» promociona la intervenció social per 
a la millora de la convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per 
contribuir a la promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat 
de condicions

36.000
ASSOCIACIÓ PER A LA REHABILITACIÓ DE LES 
PERSONES AMB MALALTIA MENTAL

Projecte «La ment gran», convocatòria de promoció de l'autonomia 
personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 2018

36.000 C. D. DISMINUSPORT
Col·laboració en el projecte «Junts sumem», que promociona l'autonomia 
personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

36.000 CASA SALESIANA “NTRA. SRA. DEL PILAR”
El projecte «Formar per ocupar» promou la formació per a la inserció de 
joves en el mercat laboral

36.000
CLUB DEPORTIVO COMARCAL «SAN MARCOS» DE 
PERSONAS

Col·laboració en el projecte «Compartint metes» per promocionar 
l'autonomia personal i l'atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

36.000 ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA SOCIAL
El projecte «Ocupa i emprèn per a la inserció» promou la inclusió 
sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat 
social

36.000 ESTEL DE LLEVANT PROSALUT MENTAL
Projecte ecosocial «Viver bio d'Estrella de Levant», convocatòria 
d'inserció sociolaboral 2018

36.000
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE LA PROV. 
VALENCIA

Foment de l'autonomia personal per a persones amb gran discapacitat 
física

36.000 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ HERRERO
El projecte «De la mata a El Alto de la Mesa» promociona l'acció social 
adaptada a les característiques i necessitats en l'àmbit rural

36.000 FUND. TUDELA COMPARTE
Col·laboració en el projecte «Villa Javier» seleccionat en el programa 
Innov@social 2018

36.000 FUNDACIÓ MAIN
Projecte «Convivència, diversitat i enfortiment social 2 (CODIS2)», 
convocatòria d'interculturalitat i acció social 2018

36.000
FUNDACIÓ PRIVADA PRO PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL CATALONIA

Projecte pilot de promoció de l'oci inclusiu per a persones amb 
discapacitat intel·lectual

36.000 FUNDACIÓ SERVEI GIRONÍ PEDAGOGIA SOCIAL
Projecte «Portada d'accés», que promou la inclusió sociolaboral per a 
persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social 

36.000 FUNDACIÓN CAUCE
Projecte «Un curs d'oportunitats!», convocatòria de Burgos per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats
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36.000 FUNDACIÓN GOODJOB
Programa de capacitació per a la millora de l'ocupabilitat de persones amb 
discapacitat en atenció sociosanitària a col·lectius dependents en 
institucions socials. Convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

36.000 FUNDACIÓN GRUPO AZVI
Programa de reforç psicoeducatiu per a menors en situació de 
desemparament

36.000
FUNDACIÓN PARA EL TRABAJO, LA ASISTENCIA Y 
SUPERACIÓN DE BARRERAS

Centres TAS: di-capacitat. Atenció en l'entorn rural. Promoció de 
l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 
2018

36.000 FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA

El projecte «Canvia el marc. Noves mirades per a una societat 
intercultural» promou la intervenció social per a la millora de la 
convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per contribuir a la 
promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat de condicions

36.000 GEPEC
Projecte d'acció social i custòdia forestal a les terres de l'Ebre, adaptat a les 
característiques i necessitats en l'àmbit rural

36.000
IDEALOGA INTERVENCIÓN COMUNITARIA, S. COOP. 
MAD.

Projecte «Juntes emprenem», promoció i visibilització de projectes 
emprenedors cooperatius de dones. Convocatòria inserció sociolaboral 
2018

36.000 INDAGA SDAD COOP MADRILEÑA
Col·laboració per construir espais de convivència inclusius per a la 
participació i la cooperació

36.000 INSTITUTO DE ROBÓTICA PARA LA DEPENDENCIA
Col·laboració del projecte «RoboTEA» per impulsar l'autonomia personal 
i l'atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

36.000 ORDE HOSPIT. ST. JOAN DE DÉU Projecte «INSULA», convocatòria d'habitatges per a la inclusió social 2018

36.000 RIUVERD EMPRESA D'INSERCIÓ, SCCL
Projecte «Fem xarxa, fem territori», que promou l'acció social adaptada a 
les característiques i necessitats en l'àmbit rural

35.990 ASOCIACIÓN INTERCULTURAL CANDOMBE
Projecte «Coneixent alternatives», itinerari de formació multidisciplinària 
per a joves en situació d'exclusió social de València

35.990
ASOCIACIÓN MARROQUÍ PARA LA INTEGRACIÓN DE 
LOS INMIGRANTES

Pisos «Cobijando sueños» dirigits a joves en exclusió social

35.980 ASOC. DE INNOVACIÓN CULTURAL MOVILTIK
Projecte «LinkingGetxo», intervenció social per a la millora de la 
convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per contribuir a la 
promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat de condicions

35.980 YMCA MADRID Projecte «Ens ocupem», convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

35.930 FUNDACIÓ PRIVADA MARIA AUXILIADORA Projecte «Kausay», convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

35.810
ASOCIACIÓN DE MUJERES POR LA IGUALDAD 
(A.M.IGA.)

Ciutadania participativa en igualtat d'oportunitats

35.640 FUNDACIÓ PRIVADA CONFAVC, ESTUDIS I RECU.
Col·laboració en el projecte «A-porta, acompanyant porta a porta», lluita 
contra la pobresa infantil i l'exclusió social

35.500 FUNDACIÓ ESPLAI, ACCIÓ SOCIAL, EDUCAC. Col·laboració en l'estudi i seminari del tercer sector

35.500 FUNDACIÓN EDAD & VIDA
Conveni per a la divulgació i promoció de l'envelliment a través de taules 
de diàleg edat i vida

35.470 ASOC. INTEGRACIÓN Y PROGRESO DE CULTURAS
Projecte «Educació, Excel·lència i Inclusió», convocatòria de lluita contra 
la pobresa infantil i l'exclusió social 2018

35.450 ASSOC. GENT GRAN SANT VICENÇ DELS HORTS
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'Esplai Sant Vicenç dels Horts

35.400
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE SALUD 
MENTALES DEL ATIPLANO DE GRANADA

Projecte «AFEJABA III: apoderament de les persones amb malaltia 
mental i discapacitats físics, psíquics”, convocatòria d'inserció sociolaboral 
2018

35.220 FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL Projecte «Noves Oportunitats», convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

35.130 FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT Projecte «La H.Elección.Joven», convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

35.000 AGRUPACIÓN CORAL DE CÁMARA DE PAMPLONA Convocatòria Innova Cultural 2018, projecte «Landu»

35.000 ASSOCIACIÓ AMICS DE LES MISSES POLIFÒNIQUES Col·laboració en les activitats pròpies de l'entitat «Misses cantades»

35.000 FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
Conveni per al desenvolupament del projecte «Bioètica: implicacions 
ètiques, legals i socials de les biotecnologies»

35.000 FUNDACIÓ ERNEST LLUCH
Col·laboració per al desenvolupament del projecte de diàlegs per a la 
generació de la qualitat democràtica

35.000 FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ Conveni per a l'institut «Demos paz»

35.000 FUNDACIÓN PRIVADA OBRA MERCEDARIA
Aportació per a les activitats pròpies de l'entitat i per al concert de 
celebració dels 800 anys a la basílica de Santa Maria del Mar

35.000 L'HORA DE DÉU
Compra de lots de productes bàsics per a persones en risc de pobresa o 
exclusió social del districte de «Ciutat Vella»

35.000 OBRA SOCIAL C. BURGOS Col·laboració en el projecte «Didàctics - Músics en ruta»

35.000 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Col·laboració en la 15a conferència IMISCOE sobre l'experiència en el 
projecte ICI (Intervenció Comunitària Intercultural)
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34.990 FUNDACIÓN REINSERVIDA

Projecte «Centre d'atenció psicosocial d'addiccions» d'intervenció social 
per a la millora de la convivència ciutadana intercultural i socioeducativa 
per contribuir a la promoció de la salut, la prevenció de la violència i la 
igualtat de condicions

34.975 ENTRAJUDA Convocatòria per a persones en risc de pobresa i exclusió social

34.841 CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA
Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

34.550 ASSOC. PERSONES EDAT CAN VILADET
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Can Vidalet

34.450 FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA Col·laboració per a l'organització de la fira de recerca en directe 2018

34.240 FUNDACIÓ ÈTNIA BARCELONA
Projecte «Et mirem als ulls», convocatòria de lluita contra la pobresa 
infantil i l'exclusió social 2018

34.200 CÁRITAS DIOCESANA DE JEREZ Projecte «Formem part», convocatòria d'inserció sociolaboral

34.000 FUNDACIÓN GIZAKIA HERRITAR
Col·laboració en el projecte «Comunitat aprenentatge gargot» seleccionat 
en el programa Innov@social 2018

33.800 ASSOCIACIÓ GENT GRAN OLESA MONTSERRAT
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Olesa de Montserrat

33.782 FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES SCS
Conveni per a la realització d'un postgrau en atenció psicosocial i espiritual 
a persones en situació de malaltia avançada

33.700 ACTIVAMENT CATALUNYA ASSOCIACIÓ
Salut mental, autonomia i inclusió social per a persones amb trastorns 
mentals

33.700 RESIDÈNCIA CLÍNICA SANT JOSEP
Projecte «Peer to Peer» per a la inserció sociolaboral de persones amb 
malalties mentals

33.600 FUNDACIÓ HUMANA SPES Projecte «Entra per sortir», convocatòria d'inserció sociolaboral

33.500 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SAGRADA FAMÍLIA
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Sagrada Família

33.360 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
Projecte «Aprenent avancem», convocatòria d'interculturalitat i acció social 
per a projectes d'intervenció social que millorin la convivència ciutadana 
intercultural i la cohesió social

33.120
TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL 
EMPODERAMIENTO SOCIAL

Projecte «De nord a sud», impuls de tallers de teatre social i batucada

33.080 FUNDACIÓN EUROPEA PARA COOP. NORTE-SUR
El projecte «Pristia» és un programa de reassentament i inclusió social de 
treballadors immigrants en situació o risc de barraquisme

33.050 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE VIRREI AMAT
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Virrei Amat

33.024
ASSOCIAÇÃO VALECAMBRENSE DE PAIS E AMIGOS DO 
CIDADÃO DEFICIENTE

Convocatòria per a persones en risc de pobresa i exclusió social

33.000 ACRÓNICA PRODUCCIONES, SL
Convocatòria Innova Cultural 2018, projecte «Que ningú camini per la 
meva ment amb els peus bruts»

33.000 ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE NAVARRA
Col·laboració en el projecte «ATENEU» seleccionat en el programa 
Innov@social 2018

33.000 EN BUEN SITIO PRODUCCIONES Convocatòria Innova Cultural 2018, projecte «Eki.librio»

33.000 FUNDACIÓN AUDITORIO BARAÑAIN Convocatòria Innova Cultural 2018, projecte «Créixer amb art»

32.965 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO CAMPO GRANDE
Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

32.900 ASS. GENT GRAN ESPLAI STA. MADRONA
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Santa Madrona

32.640 ASOCIACIÓN MÚSICA EN VENA
Projecte «Humanització de les estades hospitalàries», convocatòria de 
promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i 
la malaltia 2018

32.430 PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS
Projecte «A Peu de Barri», programa intercultural per a la participació 
comunitària fase III

32.250 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE BRUC
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Bruc

32.009
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DO 
LIVRAMENTO

Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

32.000
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE 
ZAMORA

Programa d'atenció a familiars de malalts d'Alzheimer i altres demències a 
Zamora i Toro

32.000 ASSOCIACIÓ ALBA
Col·laboració en el projecte «Programa de reinserció social Hombre 
Almería», lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social

32.000 ASSOCIACIÓ CONTRA L’ANORÈXIA I LA BULÍMIA
Programa d'acompanyament i suport psicosocial a familiars d'una persona 
afectada per un TCA (trastorn de conducta alimentària)

32.000 CANDEAL

Projecte «Comunitat terapèutica integrada», convocatòria Burgos (Cardeña 
Jimeno) per impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat 
social amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la 
igualtat d'oportunitats

80



Import 
conveni

Entitat Descripció

32.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Itineraris personalitzats de treball. Convocatòria de Burgos per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

32.000
FEDERACIÓ FRANCESC LAYRET COCEMFE 
BARCELONA

Projecte «Oficina tècnica d'accessibilitat», convocatòria de promoció de 
l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 
2018

32.000 FUNDACIÓN ADECCO
Projecte «#EmpoderandoalasMujeresBizkaia», convocatòria d'inserció 
sociolaboral 2018

32.000 FUNDACIÓN ADSIS
Projecte «IKANI», millora de l'ocupabilitat per a joves en risc d'exclusió 
que promou la inclusió sociolaboral per a persones amb discapacitat o en 
situació de vulnerabilitat social

32.000
FUNDACIÓN MUSEO JORGE OTEIZA FUNDAZIO 
MUSEOA

Convocatòria Innova Cultural 2018, Projecte «Producció artística al 
voltant d'Oteiza»

32.000 FUNDACIÓN SENARA
Projecte «Fer Possible el Futur» per a la inclusió sociolaboral de les 
persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social

32.000 LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURAL
Projecte «In-forma't treball», inserció sociolaboral per a joves en risc 
d'exclusió, convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

32.000 MESUMARÍA

Projecte «Escuela MeSumaría», aprenentatge per a la vida. Convocatòria 
de les Canàries per impulsar iniciatives dirigides a persones en 
vulnerabilitat social amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i 
fomentar la igualtat d'oportunitats

31.990 AFA «NUESTROS ÁNGELES»
Projecte «Malaltia d'Alzheimer i qualitat de vida», convocatòria de 
promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i 
la malaltia 2018

31.960 CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA
Projecte «Orientació en salut mental i drets: cap a una vida autònoma», 
convocatòria de promoció de l'autonomia personal i atenció a 
l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 2018

31.940 ASOC. GRANADINA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

VII Programa d'atenció integral col·laborativa per a la promoció de 
l'autonomia personal de persones afectades per esclerosi múltiple, 
Parkinson i malalties anàlogues i famílies cuidadores. Convocatòria de 
promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i 
la malaltia 2018

31.900 ASOCIACIÓN RIOJA ACOGE
Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) a Pradejón: projecte d'acció 
social adaptat a les característiques i necessitats en l'àmbit rural

31.900 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE L'ESPLAI DE MOIÀ
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Moià

31.900 LA RUECA
Projecte «Incorporat», inserció laboral de joves. Convocatòria inserció 
sociolaboral 2018

31.870 ESPLAI DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Sant Sadurní

31.800 AS. FIBROMIALGIA JAÉN «AFIXA»
Atenció integral en fibromiàlgia que projecta la millora de la qualitat de 
vida

31.800
ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y DESARROLLO CON EL 
NORTE DE ÁFRICA

Suport social i educatiu a la infància, la joventut i les famílies del barri 
Macarena 

31.620 FUNDACIÓN EMPRESA Y JUVENTUD

Projecte «Serendipia Llar Inclusiva», convocatòria Andalusia (Granada) 
per impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

31.540 MORNESE SEVILLA
El projecte «Millora» promou la continuïtat de suport socioeducatiu a 
menors en risc

31.500 ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SUBUD Premi de Solidaritat Portugal a l'Associçao de Solidariedade de Subud

31.320 CASA DE SANTA ANA Premi de Solidaritat Portugal a Casa de Santa Ana

31.250 CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SALVADOR
Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

31.150 ASOCIACIÓN GITANA ANAQUERANDO

Projecte socioeducatiu «Un nord per a Norte II» de la convocatòria 
interculturalitat i acció social per a la intervenció social per millorar la 
convivència ciutadana intercultural i la cohesió social, promocionar la salut 
i prevenir la violència

31.000 FUNDACIÓN FLAMENCO ON FIRE Convocatòria Innova Cultural 2018, projecte «Museu en Dansa»

31.000 RR CAMILOS- CENTRO DE HUMANIZACIÓN DE LA
Conveni per al suport psicosocial al final de la vida al centre 
d'humanització de la salut

30.980 ASSOCIACIÓ CULTURAL THE CROSS BORDER PROJECT
Projecte «Ser i estar: identitat i emoció en l'ensenyament d'ELE (espanyol 
com a llengua estrangera)» en contextos interculturals a través del teatre

30.600 ASSOCIACIÓ GENT GRAN STA. COLOMA
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Santa Coloma de Gramenet
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30.375 FUND. SECRET. GRAL. GITANO - MADRID Promocionar la convivència, la integració i la cohesió social intercultural

30.305
CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DESPORTALEGRE 
(CCD DESPORTALEGRE)

Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

30.170 ASIEM Acompanyament integral per a la promoció de l'autonomia personal

30.000
AERO CLUBE DA COSTA VERDE - CENTRO HÍPICO DE 
ESPINHO

Convocatòria per a persones en risc de pobresa i exclusió social

30.000 AJ. SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
Conveni per al desenvolupament del programa de les Festes Lustrals 2018 
de l'illa de La Gomera 

30.000 ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES ANDALUZAS Col·laborar en el projecte: accions formatives i activitats d'impuls al sector

30.000
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL CULTURAL E 
DESPORTIVA DE FORNOS DE ALGODRES

Premi de Solidaritat Portugal a l'Associaçao de Promoçao Social Cultural e 
Desportiva de Fornos de Algodres

30.000 ASSOCIACIÓ SOCIAL BUSINESS CITY BARCELONA
Projecte Social Business City Barcelona per a la lluita contra l'atur juvenil i 
l'impuls del premi Nobel de la Pau 2006 Professor Muhammad Yunus

30.000
ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS 
I INTERCONVICCIONAL

Programa de joves per fomentar el diàleg entre creences i conviccions i 
potenciar l'acció del projecte d'intervenció comunitària intercultural

30.000 DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES
Col·laboració en el projecte «Javierada 2018», organització de milers de 
navarresos fins al castell de Javier durant dos caps de setmana de març

30.000 FUND. PEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ I SOCIAL Programa social de lideratge

30.000 FUNDACIÓN CODESPA Conveni de col·laboració de l'observatori empresarial contra la pobresa

30.000 FUNDACIÓN MIGUEL INDURÁIN Projecte per promocionar l'esport adaptat i la dona en l'esport a Navarra

30.000 FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA EXCELENCIA
Implantació de models avançats de gestió en organitzacions del tercer 
sector social

30.000 GENERALITAT DE CATALUNYA
Fer l'edició impresa del material educatiu sobre diversitat religiosa 
denominat «Fes festa. Rituals, cultures i religions del món» i difondre'l

30.000 HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD Aportació de beques d'alimentació gent gran Casa de la Caridad

30.000 INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE
Col·laboració per al desenvolupament d'accions formatives per a empreses 
del sector agrari de Catalunya

30.000 JOHN HOPKINS UNIVERSITY
«Filantropia a través de la privatització», estudi que implica la captura de la 
totalitat o una part dels ingressos d'una sèrie de transaccions de 
privatització per expandir fundacions caritatives

30.000 LA RUECA
Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) amb la finalitat 
d'impulsar un model d'intervenció comunitari intercultural i una societat 
cohesionada

30.000 RAIS MADRID
Conveni per al desenvolupament de la metodologia denominada «Housing 
First» en programes dirigits a persones sense sostre

30.000
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y 
GERONTOLOGÍA

Col·laboració per a la realització de seminaris i cursos sobre la soledat i la 
gent gran per generar coneixement i reflexió sobre aquest tema

30.000 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Conveni per al desenvolupament de la Càtedra d'Educació Comunitària 
dins el programa social de suport familiar per a l'èxit educatiu

29.900 FUNDACIÓN ADECCO
Projecte «#EmpoderandoalasMujeresGipuzkoa», convocatòria d'inserció 
sociolaboral 2018

29.850
ANPAR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PAIS E AMIGOS 
RETT 

Convocatòria per a persones en risc de pobresa i exclusió social

29.470 FUND. SECRET. GRAL. GITANO - MADRID Projecte per a la millora de la convivència ciutadana intercultural a Zamora

29.450 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SENTMENAT
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Sentmenat

29.440 ARQUITECTES SENSE FRONTERES
Projecte «Assercions», impulsió social i territorial a través de l'activació de 
l'ecosistema urbà i la creació d'un hàbitat resilient

29.100 FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA Y LEÓN
El projecte «Mapa cap a la qualitat de vida» impulsa més autonomia per a 
les persones amb autisme

29.000
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE LA GENT GRAN DE 
CATALUNYA

Conveni per a la inclusió de la gent gran en la societat

29.000 FUNDACIÓN ATENA PSICOBALLET NAVARRA Convocatòria Innova Cultural 2018, projecte «El meu propi univers»

28.750 APPACDM DE SANTAREM Convocatòria per a persones en risc de pobresa i exclusió social

28.720 ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA
Intervenció socioeducativa amb familiars i menors del polígon nord 
(Sevilla)
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28.710
PANDORA MIRABILIA. GÉNERO Y COMUNICACIÓN S. 
COOP. MAD

Xarxa de patis inclusius i sostenibles «De la ciutat al camp». Projecte 
d'intervenció social per a la millora de la convivència ciutadana 
intercultural i socioeducativa per contribuir a la promoció de la salut, la 
prevenció de la violència i la igualtat de condicions

28.600 AS. MUSICOTERAPIA «MÚSICA, ARTE Y PROCESO»
Implementar una experiència a Vitòria d'un projecte dirigit a persones que 
es troben en el moment final de la vida i en situació de soledat durant el 
període d'un any

28.000 ADISLAN
Projecte «Projectant futur». Convocatòria a les Canàries per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

28.000 AS. CULTURAL NORTE JOVEN
Itinerari personalitzat d'inserció sociolaboral en electricitat. Convocatòria 
d'inserció sociolaboral 2018

28.000 ASOC. FAMILIA VICENCIANA PROYECTO MIGUEL
Projecte «Miguel Mañara», convocatòria Andalusia (Sevilla) per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

28.000 ASOCIACIÓN CRISTIANA VIDA NUEVA
Projecte «Acollida i acollida familiar». Convocatòria d'acció social en 
l'àmbit rural 2018

28.000
ASOCIACIÓN NAVARRA EN FAVOR DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Programa «Envelliment actiu» de l'Asociación Navarra en Favor de las 
Personas con Discapacidad Intelectual (ANFAS)

28.000 ASOCIACIÓN PARKINSON VALENCIA
Col·laboració en el projecte «Atenció integral del malalt de Parkinson 
avançat i família»

28.000 ASOCIACIÓN ZAMORANA DE E. MÚLTIPLE
Atenció integral centrada en la persona amb esclerosi múltiple (o una altra 
patologia neurodegenerativa) i el seu entorn familiar

28.000 ASSOC. CULTURAL TALLOC
Projecte «Fent barri 18-19», convocatòria de lluita contra la pobresa 
infantil i l'exclusió social 2018

28.000 ASSOCIACIÓ «IN VIA» Projecte «Joves per l'ocupació». Convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

28.000 ASSOCIACIÓ GENT GRAN CIUTADELLA
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Ciutadella

28.000 CENTRO DE VIDA CRISTIANA DE MÁLAGA Intervenció integral per a la inclusió sociolaboral a la barriada de La Corta

28.000 CESPA
Projecte «Centre residencial per a la inclusió social de persones amb 
addiccions». Convocatòria d'habitatges per a la inclusió social 2018

28.000 CONGREGACIÓN OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDEN Projecte de inserció sociolaboral davant l'explotació sexual

28.000
FEDERACIÓN ALMERIENSE DE ASOCIACIONES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Col·laboració en el projecte «Impuls de l'autonomia personal: cap a una 
vida independent”

28.000 FUND. DAÑO CEREBRAL ATENEO CASTELLÓN
Projecte promoció de l'autonomia personal per a persones amb dany 
cerebral adquirit i les seves famílies i la seva inclusió en entorns pròxims

28.000 FUND. PRIVADA PRO PENEDÈS - VILLAFRANCA
Projecte d'inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat. 
Convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

28.000 FUND. TUTELAR CANARIA SONSOLES SORIANO
Suports tutelars per a l'autonomia personal i la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat

28.000 FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA
Projecte «Pis d'inclusió ITACA», convocatòria d'habitatges per a la 
inclusió social 2018

28.000 FUNDACIÓ COMTAL
Projecte a la Universitat Politècnica de la Calle. Convocatòria d'inserció 
sociolaboral 2018

28.000 FUNDACIÓ PRIVADA ICTUS  MALALTIA VASCULAR Col·laboració en el projecte «Viure després d'un ictus»

28.000 FUNDACIÓ PRIVADA MIGRA STUDIUM
Projecte formació sociolaboral per a persones migrants en situació de 
vulnerabilitat. Convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

28.000 FUNDACIÓN ACORDE
Tractament psicosocial de malaltia mental i addicció «Patologia Dual: Fase 
II»

28.000 FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS MAYORES
Col·laboració en el projecte «Stop Soledat». Promoció en l'autonomia 
personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

28.000 FUNDACIÓN ATENEA GRUPO GID
El projecte «Acosta't al treball» promou la inclusió sociolaboral per a 
persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social

28.000 FUNDACIÓN EMPRESA Y JUVENTUD
Convocatòria «llar inclusiva» d'habitatges temporals d'inclusió social per a 
la realització de projectes que promouen la inclusió social i la vida 
independent de persones amb discapacitat/situació de vulnerabilitat social

28.000 MÉDICOS DEL MUNDO

Projecte d'immigració i salut que promou la intervenció social per a la 
millora de la convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per 
contribuir a la promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat 
de condicions

27.970 MÁLAGA ACOGE Projecte d'autonomia i transició a la vida adulta per a joves sense sostre
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27.870
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE MINUSVÁLIDOS 
VERDIBLANCA

Col·laboració en el projecte «Connectats amb la discapacitat i sensibilitat» 
(CODISE)

27.860
ASOCIACIÓN PSIMA (PROFESIONALES SOCIALES EN LA 
INT.

Convocatòria Comunitat Valenciana: recerca, formació, intervenció i 
prevenció de la violència de gènere a través del treball amb l'agressor

27.860 ASSOCIAÇÃO TERRA DOS SONHOS Convocatòria per a persones en risc de pobresa i exclusió social

27.721 CASA DO POVO DE SANTO ANTÓNIO
Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

27.690 ASPODEMI. MIRANDA DE EBRO

Projecte «Preparats per treballar», convocatòria Burgos (Miranda de Ebro) 
per impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

27.680 FUND. PRIV. CAT. PARÀLISI CEREBRAL
Suport psicosocial per a l'autonomia de les persones i famílies en situació 
de dependència

27.640 FEAPS CANARIAS Projectes de vida de persones amb discapacitat intel·lectual

27.370 FUND. SECRET. GRAL. GITANO - MADRID
Projecte «Promociona», programa de suport i orientació educativa per a 
joves gitanos i les seves famílies

27.300 L'ARADA
Projecte «Betula», per promocionar el local integral dels pobles del parc 
natural Cadí-Moixeró. Projecte d'acció social adaptat a les característiques i 
necessitats en l'àmbit rural

27.120 ASSOCIACIÓ FÒRUM DONA ACTIVA 2010
Projecte «Podem fer-ho, ho aconseguirem», convocatòria de lluita contra 
la pobresa infantil i l'exclusió social 2018

27.030
GRUPO AFECTADOS ENFERMEDADES 
NEURODEGENE.

Projecte «Participa, Somriu, Creix». Programa d'atenció integral per a la 
promoció de l'autonomia personal i atenció a la discapacitat i dependència 
de les persones amb malalties neurodegeneratives, espina bífida i ictus. 
Convocatòria de promoció de l'autonomia personal i atenció a 
l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 2018

27.000
ABRAÇO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOAS COM 
VIH/SIDA

Premi de Solidaritat Portugal a Abraço - Associació de suport a les 
persones amb VIH/sida

27.000
ASOCIACIÓN ADOLESCENCIA E INFANCIA EN RIESGO 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL - AIRES

Projecte «Aula de reparació educativa Algesires sud»

27.000 ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID Foment lectura a les escoles 2017-2018

27.000 ASOCIACIÓN KON MOCIÓN Convocatòria Innova Cultural 2018, projecte «Maneres de veure»

26.960 ESPLAI D'AMPOSTA
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Amposta

26.920 FUND. SECRET. GRAL. GITANO - MADRID
El projecte «Siscabando» promou la inclusió sociolaboral per a persones 
amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social

26.880
GRANABIP. ASOCIACIÓN GRANADINA DE PERSONAS 
AFECTADAS POR EL TRASTORNO BIPOLAR

Projecte «La promoció de l'autonomia personal en la diversitat funcional», 
convocatòria de promoció de l'autonomia personal i atenció a 
l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 2018

26.858 FUNDACIÓN PADRE JUAN SALVADOR Projecte de rehabilitació de persones amb discapacitat a Lima

26.720
ASSOCIACIÓ GITANA DE DONES DROM KOTAR 
MESTIPEN

Projecte «Construint un futur romí», convocatòria de lluita contra la 
pobresa infantil i l'exclusió social 2018

26.670 FUNDACIÓN JUANSOÑADOR

Projecte «Connexió sociolaboral - insereix», convocatòria Burgos per 
impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

26.480 ASOCIACIÓN CALOR Y CAFÉ DE GRANADA Habitatges per a la inclusió social d'homes i dones

26.450 MINUSVÀLIDS DE MONTCADA
Concessió d'ajuda per al taller de rehabilitació complementària per a 
persones amb discapacitat del Huerto Norte

26.430 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
Programa d'atenció a les necessitats bàsiques de les persones en situació 
de sense sostre, a Algesires

26.429 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS ALCÁÇOVAS
Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

26.330 FED. PROVINCIAL DROGODEPENDENCIAS
Projecte «Brúixola», atenció psicològica a persones en situació d'exclusió 
social 

26.080
MBOLO MOY DOLE SERVICIOS COOPERATIVOS 
MADRILEÑOS

Conveni per al desenvolupament de tallers de processos de memòria

26.000 GRUPO APRENDER EM FESTA Premi de Solidaritat Portugal al grup Aprender em Festa

25.870 ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN «A TIEMPO»
Projecte socioeducatiu «A temps», intervenció amb menors i les seves 
famílies en situació de vulnerabilitat social

25.710 ASPAYM-PRINCIPIADO DE ASTURIAS
Treball i suport en comerç «Nosotr@s podemos III». Projecte que 
promou la inclusió sociolaboral per a persones amb discapacitat o en 
situació de vulnerabilitat social

25.560 ALTERNATIVAS
Projecte «Resetea». Convocatòria d'Andalusia per impulsar iniciatives 
dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de millorar la 
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

25.200 FUNDACIÓN ALIATAR
Educació en valors i implicació dels pares en el procés educatiu de 
col·lectius de risc, vulnerabilitat i exclusió social 
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25.190 ASOCIACIÓN SARE
Projecte «Empleo+», construint el futur de les persones en risc d'exclusió 
social a través del treball. Projecte que promou la inclusió sociolaboral per 
a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social 

25.000 ACUP
Col·laboració per al desplegament i la difusió de la plataforma del 
coneixement, territori i innovació

25.000 ADOS TEATROA, SL Desenvolupament del projecte drets humans «El ball dels anys»

25.000 AJ. GUIA D'ISORA
«Mirades Doc», festival internacional de cinema documental de guia 
d'Isora 2018

25.000 ASOC. GAYARRE AMIGOS ÓPERA DE NAVARRA Convocatòria Innova Cultural 2018, projecte «Sarsuela patrimoni cultural»

25.000 ASOCIACIÓN COMPAÑÍA DANZA VINCULADOS
Projecte «Cos, dona i medi ambient» per a la utilització de l'art i la cultura 
com a instrument d'intervenció social. Convocatòria Art for change

25.000 ASSOC. GENT GRAN CAMPOS DEL PORT
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Campos

25.000 ASSOCIACIÓ CULTURAL HOMESESSION ARTS VISUALS
«Resonancias», projecte per a la utilització de l'art i la cultura com a 
instrument d'intervenció social. Convocatòria Art for change

25.000 COL·LEGI PROFESSIONAL DE PERIODISTES DE Foment de la lectura 2017 - 2018

25.000 COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO INSULAR
Reubicar la instal·lació de la CiberCaixa a l'Hospital Universitario Materno 
Infantil de les Canàries

25.000
CONFEDERACIÓN DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE 
ESPAÑA

Organització i desenvolupament del projecte «Decideixes» impulsat per la 
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), que té com 
a objectiu contribuir a la construcció d'un sistema de ciència basat en les 
iniciatives del mateix col·lectiu científic que es generaran en els grups de 
debat que es proposen i que tindran la seva continuïtat mitjançant un 
diàleg continuat a través de diferents fòrums de ciència, política i societat

25.000 FUNDACIÓ CASA AMÈRICA CATALUNYA
Col·laboració per afavorir el desenvolupament d'activitats culturals i 
socials de Casa Amèrica

25.000 FUNDACIÓ CATALANA PER UNA TV DE QUALITAT Conveni sobre aprendre a mirar la televisió

25.000 INSTITUT CATALÀ DE RECERCA EN PATRIMONI
Conveni de col·laboració per a la realització d'activitats de caràcter cultural 
i social mitjançant: conferències, seminaris, publicacions, recerca científica 
i estudis púbics a Catalunya

25.000 OBRA SOCIAL C. BURGOS
Conveni per a l'organització i el desenvolupament de l'espectacle escolar 
«El silencio de Hamelin» a Burgos

25.000 REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE BAR.
Conveni de col·laboració per desenvolupar el projecte «Sopars amb 
estrelles»: projecte de la RAE de divulgació científica sobre astronomia i 
astrofísica (conferències, esdeveniments, etc.)

25.000 WE ACT ASSOC.
Teatre documental inclusiu i accessible per al col·lectiu de persones amb 
diversitat sensorial

25.000 WORLD HEALTH ORGANIZATION Jornades de capacitació de malària Organització Mundial de la Salut

24.534
FUTURIS - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO, APOIO E 
SOLIDARIEDADE SOCIAL

Convocatòria per a persones en risc de pobresa i exclusió social

24.500 FUNDACIÓN AUXILIA
Atenció sociosanitària integral per a la millora de la qualitat de vida en 
persones amb pluridiscapacitat

24.200 PLATAFORMA EDITORIAL Col·laboració per al desenvolupament del premi «Feel Good» (4a edició) 

24.000 (XX) ASOCIACIÓN HABLAR EN ARTE
«Músiques memorables». Projecte per a la utilització de l'art i la cultura 
com a instrument d'intervenció social. Convocatòria Art for change

24.000 FUNDACIÓ ACCIÓ SOLIDARIA CONTRA L'ATUR
Projecte «Microcrèdits» per a l'ocupació i la inserció sociolaboral. 
Convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

24.000 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Projecte «Vives Emplea Castelló», convocatòria valenciana (Castelló de la 
Plana) per impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social 
amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

24.000 ADIS
Projecte de «Vida». Convocatòria valenciana per impulsar iniciatives 
dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de millorar la 
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

24.000 ADISVATI
Projecte «Centre de dia per a persones amb capacitats diferents al medi 
rural». Convocatòria d'acció social en l'àmbit rural 2018

24.000 ADORATRICES
Projecte d'habitatges d'inclusió per a dones víctimes de tràfic i els seus 
fills/filles a càrrec. Convocatòria d'habitatges per a la inclusió social 2018

24.000 AFA LA RIBERA

Projecte «Orgullosos de ser grans», convocatòria Burgos (Aranda de 
Duero) per impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social 
amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats
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24.000 AFA SEGOVIA
Col·laboració en el projecte «Unitat d'estades per a malalts d'Alzheimer i 
altres demències»

24.000 AFA VITAE SAN FERNANDO
Col·laboració en el projecte «UED Dolores Castañeda». Promoció en 
l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

24.000 AFABUR Atenció especialitzada a persones amb demència en dos centres de dia

24.000 AIS AYUDA A LA INFANCIA SIN RECURSOS
Col·laboració en el projecte «Somnis compartits» seleccionat en la 
convocatòria de promoció en l'autonomia personal i atenció a 
l'envelliment

24.000 AJUNTAMENT DE VIDRERES

«Centre obert de Vidrieres, espai socioeducatiu»: projecte d'intervenció 
social per a la millora de la convivència ciutadana intercultural i 
socioeducativa per contribuir a la promoció de la salut, la prevenció de la 
violència i la igualtat de condicions

24.000 ALENDOY
Unitat de dia per a la infància i adolescència en situació o risc d'exclusió 
social en zona desafavorida

24.000 APDEMA Col·laboració en el projecte «Amb tu, envellir és més fàcil»

24.000 AS. CIUDADANA CANTABRA ANTI SIDA (ACCAS)
Projecte dinamo «Taller d'inserció sociolaboral». Convocatòria d'inserció 
sociolaboral 2018

24.000 AS. INTEGRACIÓN DEL MENOR PAIDEIA Projecte d'intervenció social integra, centre socioeducatiu infantil i juvenil

24.000 ASOC. CANARIA MEDIADORES INTERCULTURALES
Projecte «Dar Albaraka», convocatòria les Canàries per impulsar iniciatives 
dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de millorar la 
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

24.000 ASOC. CUIDAD. FAMILI. AMIGOS PERSONAS DEP.

Projecte «EnreLUZiones: La màgia de la connexió», convocatòria les 
Canàries per impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat 
social amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la 
igualtat d'oportunitats

24.000 ASOC. DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO C. MANCHA
Projecte de promoció de l'autonomia personal per a persones amb dany 
cerebral sobrevingut. Convocatòria de promoció de l'autonomia personal i 
atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 2018

24.000 ASOC. DISCAPACITADOS FÍSICOS DE VILLENA
Suport psicosocial, integral i digne a les persones amb discapacitat i el seu 
sistema familiar

24.000 ASOC. ESTUDIO ENFERMEDADES INFECCIOSAS
«Salut i interculturalitat», projecte d'intervenció social per a la millora de la 
convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per contribuir a la 
promoció de la salut, la violència i la igualtat de condicions

24.000 ASOC. FAM. Y ENF. PARKINSON DE LA RODA Atenció domiciliària del malalt neurològic avançat del medi rural

24.000 ASOC. FAMILIARES ENF. ALZHEIMER DE PARLA
Col·laboració en el projecte «Connectant emocions». Promoció en 
l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

24.000 ASOC. FAMILIAS MONOPARENTALES DE CANARIAS
Projecte «Afamocan emplea», convocatòria les Canàries per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

24.000 ASOC. G.G. VOLUNTARIA CIENCIA Y CULTURA
Conveni ASVOL per fomentar el voluntariat i la participació activa de la 
gent gran

24.000 ASOC. LA MANCHA ENFERM. NEUROMUSCULARES
Programa d'atenció sociosanitària a malalts neuromusculars i les seves 
famílies

24.000 ASOC. LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES Atenció integral als centres de diàlisi de Castelló i València

24.000 ASOC. PADRES DE AUTISTAS DE CÓRDOBA
Projecte «Programa de formació, entrenament i capacitació per a la 
inserció sociolaboral», dirigit a persones amb trastorn de l'espectre de 
l'autisme. Convocatòria inserció sociolaboral 2018

24.000 ASOC. PARKINSON DE ASTURIAS Atenció integral a persones afectades de Parkinson

24.000 ASOC. REALIDADES PARA INTEGRACIÓN SOCIAL Projecte integral d'atenció a persones sense sostre

24.000 ASOC. ZUBIETXE
Projecte «Xarxa residencial» de suport a persones sense sostre. 
Convocatòria d'habitatges per a la inclusió social 2018

24.000 ASOCIACIÓN ALMERÍA ACOGE

Projecte «Provocant un nou Puche», convocatòria Andalusia (Almeria) per 
impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

24.000 ASOCIACIÓN ARRABALES
Projecte de tractament integral de persones addictes, malalts VIH i malalts 
duals interns en l'habitatge de suport al tractament de l'associació 
Arrabales, convocatòria d'habitatges per a la inclusió social

24.000 ASOCIACIÓN CAMPO ADENTRO
Convocatòria de projectes Art for change per donar suport a les entitats 
culturals i artístiques que desenvolupin projectes d'implicació de 
col·lectius en situació de vulnerabilitat «Hierbajos reunidos»
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24.000
ASOCIACIÓN CANARIA ATACAYTE PARA LA LUCHA 
POR EL BIENESTAR SOCIAL

Projecte «Atacayte 2018. Empleando-T», convocatòria les Canàries per 
impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

24.000 ASOCIACIÓN CASA PACO GIRÓN
Projecte «Proyecto Avanza», convocatòria Andalusia per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

24.000 ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE MADRID
Projecte: «EM Casa»: atenció rehabilitadora especialitzada al domicili per a 
afectats d'esclerosi múltiple. Convocatòria de promoció de l'autonomia 
personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 2018

24.000
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DEL BIERZO

Atenció centrada en la persona amb Alzheimer o una altra demència

24.000
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 
DEL CAMP DE MORVEDRE I PUÇOL

Col·laboració en el projecte «Unitat d'estimulació i respir familiar per a 
persones amb Alzheimer»

24.000
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE 
SANTA MARIA DEL REY, ÓRBIGO Y PÁRAMO

Col·laboració en el projecte «Respir familiar». Promoció en l'autonomia 
personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

24.000
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL DE CIEZA

Continuació i ampliació del projecte d'intervenció psicosocial infantil i 
juvenil «CLIC»

24.000
ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE 
AMBIENTE FAMILIAR NUEVO FUTURO. LAS PALMAS

Projecte «Connecta't a l'espai jove», convocatòria les Canàries per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

24.000 ASOCIACIÓN DE MUJERES LATREBEDE
Projecte de xarxa de suport a dones soles amb fills/filles en situació o risc 
d'exclusió social. Convocatòria de lluita contra la pobresa infantil i 
l'exclusió social 2018

24.000
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORMENTERA

Col·laboració en el projecte «Avança». Promoció en l'autonomia personal i 
atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

24.000 ASOCIACIÓN DIANOVA
Projecte «Pisos d'inserció per a persones drogodependents». Convocatòria 
d'habitatges per a la inclusió social 2018

24.000 ASOCIACIÓN ENLACE
Projecte «Inserta+18», convocatòria Andalusia per impulsar iniciatives 
dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de millorar la 
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

24.000 ASOCIACIÓN ERASEUNAVEZ Exposició «Nens esclaus. La porta del darrere» a Pamplona

24.000 ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA
Acompanyament a la inclusió educativa per a menors en situació de 
vulnerabilitat social

24.000
ASOCIACIÓN MAD. PARA AYUDA DEL RECLUSO 
ABANDONADO

Projecte «MALALA», convocatòria lluita contra la pobresa infantil i 
l'exclusió social

24.000 ASOCIACIÓN NACIONAL AFAR. SEVILLA
Projecte d'acolliment temporal i atenció integral per a la rehabilitació i 
incorporació social de persones sense sostre i sense allotjament digne. 
Convocatòria d'habitatges per a la inclusió social 2018

24.000 ASOCIACIÓN NAVARRA DE DIABETES Atenció integral a persones amb diabetis i les seves famílies a Navarra

24.000 ASOCIACIÓN NUEVA VIDA
Projecte «Vivyendo hacia la autonomía». Convocatòria d'habitatges per a la 
inclusió social 2018

24.000 ASOCIACIÓN RESPIRAVILA Atenció primerenca centrada en la família

24.000 ASOCIACIÓN TALISMÁN
«Talismà, un viver màgic per a la inserció laboral». Projecte d'acció social 
adaptat a les característiques i necessitats en l'àmbit rural

24.000
ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE 
DISCAPACITADOS INTELECTUALES

Conveni sobre intel·ligència límit, itineraris vitals per a la inclusió social

24.000 ASSOC. ALBA ATENCIÓ DISMINUÏT
«Albajussà», projecte d'acció social adaptat a les característiques i 
necessitats en l'àmbit rural

24.000 ASSOC. VEÏNS CIRERA

Convivència intercultural i hàbits saludables. Projecte d'intervenció social 
per a la millora de la convivència ciutadana intercultural i socioeducativa 
per contribuir a la promoció de la salut, la prevenció de la violència i la 
igualtat de condicions

24.000 ASSOCIAÇÃO PORTA DO MAIS Premi de Solidaritat Portugal a l'Associacão Porta do Mais

24.000 ASSOCIACIÓ BEQUES JOV
«Beques jov», projecte d'acció social adaptat a les característiques i 
necessitats en l'àmbit rural

24.000 ASSOCIACIÓ DE LA SAFOR D'AJUDA A MALALTS Programa d'intervenció comunitària en salut mental

24.000 ASSOCIACIÓ DE LLEURE I ESPORT COMKEDEM
Projecte «Escoles esportives d'iniciació i formació: hoquei, bàsquet i 
activitats fisicoesportives», convocatòria de promoció de l'autonomia 
personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

24.000 ASSOCIACIÓ GENTIS DE TERÀPIA FAMILIAR
Projecte «Un pont de mar blau». Convocatòria d'inserció sociolaboral 
2018
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24.000 ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL DIÀLEGS DE DONA Espai d'acollida, llengua i socialització per a dones immigrants

24.000 ASSOCIACIÓ TAPÍS
Projecte «Aktua», itineraris d'inserció sociolaboral amb incentius a la 
participació per a joves en situació de risc d'exclusió. Convocatòria 
d'inserció sociolaboral 2018

24.000 ATECE GUIPÚZCOA SAN SEBASTIÁN
«Atenció integral per a persones afectades per dany cerebral adquirit i les 
seves famílies»

24.000 ATENEU SANTCUGATENC
Projecte «Club Social - Espai d'oci», convocatòria de promoció de 
l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

24.000 AVAPACE
Col·laboració en el projecte «Concilia la teva independència». Lluita contra 
la pobresa infantil i l'exclusió social

24.000 AYUDA EN ACCIÓN
«Promovent el Nord», promoció socioeducativa de nens i nenes, joves i 
famílies en risc d'exclusió social de la zona nord d'Alacant

24.000 BIZITEGUI
Col·laboració en el projecte «Centre de dia de baixa exigència ONARTU». 
Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social

24.000 CÁRITAS DIOCESANA DE BURGOS
Centres per a menors en l'àmbit rural de burgs. Projecte d'acció social 
adaptat a les característiques i necessitats en l'àmbit rural

24.000 CÁRITAS DIOCESANA DE ORIHUELA - ALICANTE

Projecte «Gra de mostassa», convocatòria valenciana (Alacant) per 
impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

24.000 CÀRITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Projecte «Formació per a la inserció». Convocatòria d'inserció sociolaboral 
2018

24.000 CÁRITAS DIOCESANA DE SEGORBE (CASTELLÓ)

Projecte «Habitatge tutelat», convocatòria valenciana (Castelló de la Plana) 
per impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

24.000 CÁRITAS DIOCESANA MÉRIDA-BADAJOZ
«Viure la vellesa acompanyant-nos al món rural», projecte d'acció social 
adaptat a les característiques i necessitats en l'àmbit rural

24.000 CATS
Projecte «Integració sociolaboral de prostitutes immigrants». Convocatòria 
d'inserció sociolaboral 2018

24.000 CENTRE CATALÀ DE SOLIDARITAT
Assegurar el tractament per a persones drogodependents amb més risc 
d'exclusió social

24.000 CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD

Projecte «Incorporació sociolaboral (INSOLA)», convocatòria Andalusia 
per impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

24.000 CENTRO SOCIAL DE SOLIDARIDAD DE MÁLAGA Habitatge de Suport a la Reinserció (VAR)

24.000 CLUB D'AVIS DE LES SALESES
Projecte de promoció de l'autonomia, l'envelliment actiu i la qualitat de 
vida de la gent gran dependent. Convocatòria de promoció de l'autonomia 
personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 2018

24.000 CO.GA.MI
Col·laboració en el projecte «Independitza't». Habitatges per a la inclusió 
social

24.000 CONFEDERACIÓN ASPACE
Col·laboració en el projecte «No miris cap a un altre costat. Una mirada a 
la sexualitat en paràlisi cerebral». Promoció en l'autonomia personal i 
atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

24.000
CONGREGACIÓN OBLATAS DEL SANTÍSIMO 
REDENTOR. COMUN.

Projecte Centre Albor«», atenció a la dona prostituïda i/o exclosa. 
Convocatòria de lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social 2018

24.000 CONNECTATS, SCCL
En paraules «Relats migrants». Projecte per a la utilització de l'art i la 
cultura com a instrument d'intervenció social. Convocatòria Art for 
change

24.000 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ

Programa de «Dones referents comunitàries de l'Alt Empordà», projecte 
d'intervenció social per a la millora de la convivència ciutadana 
intercultural i socioeducativa per contribuir a la promoció de la salut, la 
prevenció de la violència i la igualtat de condicions

24.000 COORD. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS CANARIAS
Projecte «Pro Quo», convocatòria les Canàries per impulsar iniciatives 
dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de millorar la 
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

24.000 CÓRDOBA ACOGE
Projecte «Ocupant-te 2018», convocatòria Andalusia per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

24.000 CRECER CON FUTURO Col·laboració en el projecte «Persones que canvien vides»

24.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA Atenció urgent a necessitats bàsiques de la Creu Roja

24.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Pla de treball per a col·lectius vulnerables, projecte que promou la inclusió 
sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat 
social 
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24.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Projecte «Entredones: multiplicant l'ocupabilitat». Convocatòria d'inserció 
sociolaboral 2018

24.000 DISMINUIDOS ASPE
Llançadora per al treball «APDA 2018». Convocatòria d'inserció 
sociolaboral 2018

24.000 F. SALUD INFANTIL COMUNIDAD VALENCIANA
Programa de recursos i aprenentatge per a infants amb dificultats socials, 
familiars i escolars

24.000 FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL
Projecte «VOL.IN: el voluntariat com a eina d'inclusió social de les 
persones migrades residents a Tarragona». Convocatòria d'interculturalitat 
i acció social 2018

24.000
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LAS ISLAS 
BALEARES

Projecte d'orientació i inserció sociolaboral per a persones sordes

24.000 FEDERACIÓN MURCIANA DISCAPACITADOS FÍSICOS
Projecte «Una segona oportunitat educativa per a persones amb 
discapacitat física i orgànica». Convocatòria inserció sociolaboral 2018

24.000 FUND. PARA EL DESAR. SOCIOECON. ALTO ARAGÓN
«Agro-inserta Huesca», projecte que promou la inclusió sociolaboral per a 
persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social

24.000 FUND. PRIV. PER L'ESPORT I L'EDUCACIÓ BCN
Col·laboració en el projecte «X Estiu fantàstic». Lluita contra la pobresa 
infantil i l'exclusió social

24.000 FUND. PROYECTO D. BOSCO Col·laboració al programa «Dones transformadores»

24.000 FUND. PROYECTO D. BOSCO 
Convocatòria de projectes de lluita contra la pobresa i l'exclusió social: 
retorn a la formació reglada

24.000 FUNDACIÓ AMIGÓ
Projecte d'acompanyament a l'emancipació (PAE) Madrid. Convocatòria 
d'habitatges per a la inclusió social 2018

24.000 FUNDACIÓ AMPANS
Projecte «PRÓXIMO» (Programa personalitzat d'orientació i integració 
sociolaboral al municipi). Convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

24.000 FUNDACIÓ CARLES BLANCH
Col·laboració en el projecte «Acompanyament preventiu de menors i 
famílies en situació de vulnerabilitat social»

24.000 FUNDACIÓ EL MARESME
Projecte «Formació a mida i treball inclusiu», convocatòria inserció 
sociolaboral 2018

24.000 FUNDACIÓ INFANTIL RONALD MCDONALD
Projecte «Una llar fora de la llar. Casa Ronald McDonald Barcelona», 
convocatòria d'habitatges per a la inclusió social 2018

24.000
FUNDACIÓ LLUÏSA OLLER PER L'ASSISTÈNCIA I 
INTEGRACIÓ

Creació de 15 places de residència per a persones amb discapacitat 
intel·lectual amb necessitats especials de suport

24.000 FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS
Projecte d'itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral per a persones 
de més de 45 anys al sector agrari: mentor agrícola. Convocatòria 
d'inserció sociolaboral 2018

24.000 FUNDACIÓ PRIVADA ÈXIT
Projecte «Coach: millora de l'ocupabilitat a través de la motivació per 
seguir estudiant». Convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

24.000 FUNDACIÓ PRIVADA MANS A LES MANS Projecte «Endavant plus». Convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

24.000 FUNDACIÓ SAVE THE CHILDREN Intervenció primerenca i educació viva per a nens i nenes de 0 a 3 anys 

24.000 FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES SCS
«Camins», mentoria per a l'èxit educatiu amb perspectiva intel·lectual i de 
gènere

24.000 FUNDACIÓN ACCIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO
Projecte «Comunitat Activa», convocatòria de lluita contra la pobresa 
infantil i l'exclusió social

24.000 FUNDACIÓN ACUARELA DE BARRIOS
Projecte «Aquarel·la Inclusiva», convocatòria de lluita contra la pobresa 
infantil i l'exclusió social

24.000 FUNDACIÓN ADECCO
«AOFI Social Navarra 2018», projecte que promou la inclusió sociolaboral 
per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social 

24.000 FUNDACIÓN ADECCO
«Posa-li talent València 2018», projecte que promou la inclusió 
sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat 
social 

24.000 FUNDACIÓN ADECCO
Projecte «Vincles», convocatòria de promoció de l'autonomia personal i 
atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 2018

24.000 FUNDACIÓN AGEING SOCIAL LAB «E-inclusió», acostant el món digital a la llar de la gent gran

24.000 FUNDACIÓN ALALÁ
Convocatòria Andalusia (Sevilla) per impulsar iniciatives dirigides a 
persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de millorar la seva qualitat 
de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

24.000 FUNDACIÓN AMIGÓ
«Convivint Zona Nord». Projecte d'intervenció social per a la millora de la 
convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per contribuir a la 
promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat de condicions

24.000 FUNDACIÓN ASPACE NAVARRA RESIDENCIAL
Programa d'acollida, orientació i rehabilitació dirigit a nens i nenes, joves i 
adults amb paràlisi cerebral i les seves famílies

24.000 FUNDACIÓN ATENEA GRUPO GID
Concessió d'ajuda «Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social» en el 
projecte Salt 17190. Conviure jugant als espais públics
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24.000 FUNDACIÓN AVA
Col·laboració en el projecte «On donar suport als nens amb trastorns 
neurològics i la seva família»

24.000 FUNDACIÓN BALIA
Projecte suport social i educatiu amb menors en risc d'exclusió social al 
Centre Balia Latina. Convocatòria de lluita contra la pobresa infantil i 
l'exclusió social

24.000 FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE SEVILLA
Col·laboració en el projecte «Jo m'ho menjo tot». Lluita contra la pobresa 
infantil i l'exclusió social

24.000 FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
Projecte de certificat de professionalitat per a persones amb discapacitat 
intel·lectual. Convocatòria inserció sociolaboral 2018

24.000 FUNDACIÓN CEPAIM
«Obrint camins III, estratègies per a la integració sociolaboral», projecte 
que promou la inclusió sociolaboral per a persones amb discapacitat o en 
situació de vulnerabilitat social 

24.000 FUNDACIÓN CEPAIM
Projecte «Joves per a Sant Marcel·lí», convocatòria valenciana per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

24.000 FUNDACIÓN DFA Foment d'un oci inclusiu per a tots

24.000 FUNDACIÓN DOLORES BAS DE ARÚS
«Hort inclusiu», projecte d'acció social adaptat a les característiques i 
necessitats en l'àmbit rural

24.000 FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM
Projecte «Escola de segona oportunitat Ozanam». Promou la inclusió 
sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat 
social

24.000 FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD
Projecte «Una llar fora de la llar», convocatòria valenciana per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

24.000 FUNDACIÓN INICIATIVA SOLIDARIA ÁNGEL TOMÁS
«Som part», projecte d'inserció sociolaboral de persones recluses a la presó 
de Picassent

24.000 FUNDACIÓN ISABEL MARTÍN «Entredones», espai de diàleg i trobada intercultural

24.000 FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS

Projecte «Amaltea, inserció sociolaboral joves», convocatòria valenciana 
per impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

24.000 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
Projecte «Cor Valent», convocatòria Andalusia - Jaén, impulsar iniciatives 
dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de millorar la 
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

24.000 FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS
Prevenció i atenció psicosocial a dones i menors víctimes de violència 
sexual

24.000 FUNDACIÓN MENUDOS CORAZONES MADRID
Millorar la qualitat de vida en situació de malaltia crònica infantil, 
humanització de l'estada hospitalària en menors amb problemes de cor i 
les seves famílies

24.000
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

Projecte Cadis, ciutat lectora 2018

24.000
FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO 
MURCIA

Centre d'acollida i menjador social per a persones sense sostre

24.000 FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE
Programa d'acollida, acompanyament, avaluació i atenció integral a 
persones amb problemes d'addicció a Navarra

24.000 FUNDACIÓN RENAL IÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO
Projecte «HDH: humanitzar i dinamitzar l'hemodiàlisi», convocatòria de 
promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i 
la malaltia

24.000 FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID
Enfortiment de les xarxes d'amistat i promoció de l'oci inclusiu en 
persones amb síndrome de Down o una altra discapacitat intel·lectual

24.000 FUNDACIÓN SOCIAL DISTRICT
Col·laboració del projecte «Músics per la salut». Promoció de l'autonomia 
personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

24.000 FUNDACIÓN SOCIAL IGNACIO ELLACURIA
«Construint ciutadania». Projecte d'intervenció social per a la millora de la 
convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per contribuir a la 
promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat de condicions

24.000 FUNDACIÓN TEJADA DE LA SANTA CARIDAD
Integració i desenvolupament de l'autonomia en la gent gran del centre 
Lerdo de Teulada

24.000
FUNDACIÓN TUTELAR PARA PERSONAS CON 
DISMINUCIÓN PSÍQUICA DE MADRID

Col·laboració en el projecte «Jo vull, amb el suport tutelar puc». Promoció 
en l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la 
malaltia 

24.000 FUNDACIÓN VIZCAÍNA DE CARIDAD Qualitat de vida al final de la vida

24.000 GIZAKIA
«Hirusta», intervenció amb adolescents amb comportaments de risc i les 
seves famílies

24.000 GUREAK INKLUSIO FUNDAZIOA
«Nous passos». Projecte d'inclusió sociolaboral de les persones amb 
discapacitat 
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24.000 HARTRITZ-BERRI FUNDACIÓN ILUNDAIN
Projecte «Connecta-on». Capacitació digital a joves en risc d'exclusió 
social. Convocatòria de lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social 
2018

24.000
HERMANAS DE NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN 
PROVINCIA ESPAÑA-SUR. COMUNIDAD DE HUELVA

Projecte «Acompanyar», convocatòria d'habitatges per a la inclusió social 
2018

24.000 HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PA.
Projecte «allotjament alternatiu pont», convocatòria d'habitatges per a la 
inclusió social

24.000 INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA
Prevenció i detecció precoç de la violència de gènere i altres conductes 
destructives entre adolescents, programa «Valorar-te»

24.000 INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA
Prevenció i detecció precoç de la violència de gènere i altres conductes 
destructives entre adolescents: programa «Valorar-te»

24.000 INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA
Programa de suport integral i promoció per a la inclusió social de famílies 
en situació de vulnerabilitat i exclusió social

24.000 INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA
Programa de suport integral i promoció per a la inclusió social de les 
famílies afectades per la pobresa i l'exclusió

24.000 INSTITUTO GALLEGO IGAXES3
Projecte «Escola de vida». Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió 
social

24.000
JOVESOLIDES. ASOCIACIÓN HACIA LA SOLIDARIDAD Y 
EL DESENVOLUPAMENT

Convocatòria Comunitat Valenciana «Para Tic También», formació 
especialitzada per a la inclusió sociolaboral d'una nova generació de 
programadors web

24.000 NUEVO FUTURO AS. HOGARES PARA NIÑOS.
Apoderament en competències clau en l'àmbit educatiu per a menors en 
acolliment residencial

24.000 PARKINSON ASOCIACIÓN BURGOS Recapacitació per a persones amb malaltia de Parkinson

24.000 PARRÒQUIA SANTA MARINA Projecte social «Suport real» per a les persones desafavorides

24.000 PATIM

Comunitat terapèutica «Los granados», projecte que promou la inclusió 
social i la vida independent de persones amb discapacitat o en situacions 
de vulnerabilitat social a través d'actuacions integrals i de programes 
d'inclusió residencial

24.000 PERIFERIA Programa de centre de dia d'inserció sociolaboral de menors «Periferia»

24.000 PLATAFORMA REDOMI Programa musicosocial «DaLaNota - Plataforma REDOMI»

24.000 PRODISMINUÏTS TERRASSENCA
Col·laboració del projecte «Impuls de l'autonomia i independència de les 
persones amb discapacitat». Promoció de l'autonomia personal i atenció a 
l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

24.000 REMAR ESPAÑA
Projecte centre socioeducatiu Crea per a la inclusió social de menors, joves 
i adults en situació de risc de pobresa i exclusió. Convocatòria de lluita 
contra la pobresa infantil i l'exclusió social 

24.000 SALAMANCA ACOGE
Col·laboració en el projecte «Famílies ·IN (Inclusió, Integració, 
Innovació)». Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social

24.000 SORTARAZI
Prospecció i intermediació laboral per a persones amb dificultats 
d'inserció especials al marge dret de la comarca de Gran Bilbao

24.000 UNIVERSITAT DE GRANADA

Programa de «Trànsit educatiu», projecte d'intervenció social per a la 
millora de la convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per 
contribuir a la promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat 
de condicions

23.990 ASOCIACIÓN FECLEI
Itineraris formatius i ocupació amb suport per a la inserció sociolaboral de 
persones en situació o risc d'exclusió social

23.990
ASOCIACIÓN POR LA VIDA INDEPENDIENTE DE 
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL (AVI)

Projecte «Escola de Vida Independent AVI-Màlaga 2018», convocatòria 
Andalusia (Màlaga) per impulsar iniciatives dirigides a persones en 
vulnerabilitat social amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i 
fomentar la igualtat d'oportunitats

23.990 CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOP. BATÁ
Col·laboració en el projecte «TIC per a la inclusió social», lluita contra la 
pobresa infantil i l'exclusió social

23.990 FUND. EL TRANVÍA Col·laboració en el projecte «Inclusió famílies i menors en risc»

23.990 PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN Projecte «AraGOnZADA», creant espais accessibles

23.980
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE SALUD 
MENTAL DE ARANDA Y LA RIBERA

Atenció integral en salut mental

23.980 FUNDACIÓN GENERAL DE LA UAM

Gestió positiva de la implementació del pacte regional per la canal real. 
Projecte d'intervenció social per a la millora de la convivència ciutadana 
intercultural i socioeducativa per contribuir a la promoció de la salut, la 
prevenció de la violència i la igualtat de condicions

23.980 FUNDACIÓN INTRAS
Projecte «Mini Comunitat», convocatòria d'habitatges per a la inclusió 
social 2018

23.970
ASOCIACIÓN NAVARRA PARA LA INVESTIGACIÓN, 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 
DROGODEPENDIENTES

Incorporació social, familiar i laboral de persones amb addiccions

23.970 ASOCIACIÓN SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD
Projecte d'atenció afectiu-emocional per a la promoció de l'autonomia 
personal de col·lectius en risc d'exclusió social
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23.960 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
Projecte «Ancorats», convocatòria Andalusia per impulsar iniciatives 
dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de millorar la 
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

23.950 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Itineraris integrals amb persones de difícil inserció a Lleida. Projecte que 
promou la inclusió sociolaboral per a persones amb discapacitat o en 
situació de vulnerabilitat social

23.940 ASOCIACIÓN SOLIDARIOS POR LEÓN
Projecte «Convisc per l'autonomia de persones amb discapacitat 
intel·lectual lleugera», convocatòria d'habitatges per a la inclusió social 
2018

23.940 CENTRE D'ACOLLIDA ASSÍS
Projecte d'«Atenció integral a persones en situació de sense sostre», 
convocatòria de lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social 2018

23.940 FUNDACIÓN APASCOVI
«Obrint portes - Avança», projecte que promou la inclusió sociolaboral 
per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social 

23.930 LA KALLE
Projecte d'itineraris d'inserció sociolaboral per a l'ocupabilitat. 
Convocatòria inserció sociolaboral 2018

23.910 FUNDACIÓN CEPAIM
Projecte «Baobab», iniciativa intercultural per a la convivència entre 
assentaments i població urbana. Convocatòria d'interculturalitat i acció 
social 2017

23.900 AS. JUVENIL AMIGOS ALMANJÁYAR Y CARTUJA

Projecte socioeducatiu «La casella dels somnis», convocatòria 
interculturalitat i acció social per a la intervenció social per millorar la 
convivència ciutadana intercultural i la cohesió social, promocionar la salut 
i prevenir la violència

23.900
ASOCIACIÓN ÁBREGO: MEDIOAMBIENTE Y 
DESARROLLO RURAL

Comunitats i projectes en xarxa. Programa per a la creació i l'enfortiment 
de xarxes i impuls de projectes en l'àmbit rural

23.900
ASOCIACIÓN ENTRETANTO ENTRETENTE - 
BITARTEAN JOLASEAN

Intervenció comunitària per a la creació i dinamització d'espais de 
convivència intercultural

23.900 RAIS MADRID
«Hàbitat», projecte que afavoreix la promoció, el desenvolupament integral 
i la igualtat d'oportunitats de les persones en situació de pobresa i 
vulnerabilitat social

23.890 CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ DE CIRERA
Projecte «Prospecció a mida en xarxa», convocatòria d'inserció 
sociolaboral 2018

23.890 FUNDACIÓN PREVENT
Projecte «Aula d'emprenedors», foment de l'autoocupació i l'emprenedoria 
en persones amb discapacitat. Convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

23.880 PAYASOSPITAL Somriures per a nens i nenes de la Comunitat Valenciana

23.860 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - TOLEDO
Projecte «Vives Emplea itineraris d'equips d'inclusió», projecte que 
promou la inclusió sociolaboral per a persones amb discapacitat o en 
situació de vulnerabilitat social

23.850 COLECT. PROMOC. SOCI. EL CANDIL
Projecte «Avança, creació de xarxes de suport mutu per a la millora de 
l'ocupabilitat». Convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

23.840
AFAS - ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS E AMIGOS DOS 
SURDOS

Convocatòria per a persones en risc de pobresa i exclusió social

23.830
AS. NUEVA VIDA FAMILIARES ENFERMOS 
DROGODEPENDIENTES

Col·laboració en el projectre «Centre de dia per a persones amb 
problemes d'addiccions i familiars»

23.820 FUNDOWN
Projecte per a la millora de l'ocupabilitat a través de la requalificació i el 
reciclatge professional. Convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

23.820 PROYECTO KIEU 
El treball juvenil: responsabilitat i oportunitat de per a tota la societat, 
projecte d'inserció sociolaboral

23.810 FUNDACIÓN HÉROES Col·laboració en el projecte recuperació funcional i autoatenció

23.810 RUBRICATUS
Impuls de modalitats residencials inclusives per a persones amb 
discapacitat intel·lectual

23.800 FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN Integració sociolaboral per a persones en situació de vulnerabilitat social

23.760 ASOCIACIÓN BANCO FARMACÉUTICO Projecte «Menjar o medicar-se», pobresa farmacèutica

23.760 PLAN COMUNITARIO DE CARABANCHEL ALTO Projecte «Inserció activa», convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

23.740 AFEMPES
Pla integral d'atenció a persones amb un trastorn mental greu i les seves 
famílies

23.720 AS. ALZHEIMER «FARO DE CHIPIONA»
«Els nostres grans... la nostra memòria», activitats de promoció a 
l'autonomia personal i atenció a la dependència

23.720 EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
Convocatòria acció social: «Participa en un Vigo inclusiu» mitjançant 
trobades per a la generació de vincles i la inclusió social

23.710 ASSOSIACIÓ APATYRS

«Unint fronteres: tots podem», projecte d'intervenció social per a la 
millora de la convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per 
contribuir a la promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat 
de condicions
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23.700 AFA JEREZ «LA MERCED»
Col·laboració en el projecte «Tu pots», que promociona l'autonomia 
personal i l'atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

23.700 AMAFE. MADRID
Col·laboració en el projecte «Centre de dia», que promociona l'autonomia 
personal i l'atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

23.700 ASOC. PARA LA CURA, REHABILIT. Y REINSER.
Programa d'inserció sociolaboral de persones amb problemes d'addicció 
«Ocupació amb Suport». Convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

23.700 FUNDACIÓN LESTONNAC-MONTAIGNE
Projecte socioeducatiu «Lestonnac», convocatòria de lluita contra la 
pobresa infantil i l'exclusió social 2018

23.700 NOESSO PUEBLA DE VÍCAR

Habitatge de suport a la reinserció «Ponent», projecte que promou la 
inclusió social i la vida independent de persones amb discapacitat o en 
situació de vulnerabilitat social a través d'actuacions integrals i de 
programes d'inclusió residencial

23.700 SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS
Projecte «Suport integral a famílies monomarentals», convocatòria de lluita 
contra la pobresa infantil i l'exclusió social 2018

23.680 MÉDICOS DEL MUNDO
Projecte: dret a la salut per a totes les persones a la ciutat de Valladolid. 
Convocatòria de lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social 2018

23.670 FUNDACIÓN ALBADA - PROYECTO HOMBRE
Projecte «EIRENE: atenció a famílies en situació de vulnerabilitat per 
violència intrafamiliar», convocatòria de lluita contra la pobresa infantil i 
l'exclusió social 2018

23.650 ASOC. AFAEM
Promoció de l'autonomia personal per a persones amb esclerosi múltiple i 
esclerosi lateral amiotròfia

23.650 ASOC. ESPINA BÍFIDA DE ALICANTE
Autonomia personal i participació social de persones amb espina bífida i 
altres discapacitats afins

23.650 FECLEM
Projecte «PasaXT hacia el empleo», convocatòria d'inserció sociolaboral 
2018

23.650 FUNDACIÓN CAUCE
«Un curs al treball», promociona l'autonomia personal per a la inserció 
sociolaboral

23.590 FUNDACIÓN INTRAS
«ZetaLlons Catering», projecte que promou la inclusió sociolaboral per a 
persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social 

23.580
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON 
ENFERMEDAD

«Gestionant la meva llar», projecte que promou la inclusió social i la vida 
independent de persones amb discapacitat o en situacions de vulnerabilitat 
social

23.580 MINUSVÀLIDS PSÍQUICS ALACANT
Projecte «Destí Treball», centres ocupacionals per a la inclusió laboral 
normalitzada

23.560 YMCA MADRID - MADRID
Programa d'intervenció integral amb famílies que es troben en risc o 
exclusió social. Convocatòria de lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió 
social 2018

23.550 FUNDACIÓN MAS
Projecte «Beques MÉS» per a la inserció laboral de talent jove. 
Convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

23.550 LA FAGEDA FUNDACIÓ
Projecte per a la millora de la salut i prevenció de l'envelliment «l CET la 
Fageda»

23.540 CONGR. R ADORATRICES ESCLAVAS...
Atenció integral a dones joves immigrants víctimes de tràfic d'éssers 
humans amb fins d'explotació

23.520 ILERSIS FUNDACIÓ PRIVADA 
Col·laboració en el projecte «Habitatge STARTUP» per a habitatges per a 
la inclusió social

23.500
COOPERA: JÓVENES PARA LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL AL DESARROLLO

Col·laboració en el projecte «Construint l'escola» seleccionat en el 
programa Innov@social 2018

23.490 AFA MOLINA DE SEGURA Teràpies creatives i saludables per activar la ment

23.480 FUNDACIÓN RED ÍNCOLA
«Acompanyant persones en el treball (ACOE)», projecte que promou la 
inclusió sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de 
vulnerabilitat social 

23.480 FUNDACIÓN SOLIDARIDAD Y REINSERCIÓN
Acollida, suport psicosocial i acompanyament a persones amb problemes 
d'addicció

23.480 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD
Aprendre apoderant. Intervenció educativa i comunitària en el polígon sud 
de Sevilla

23.450 FUNDACIÓN EDES EDUCACIÓN ESPECIAL
Participació i inclusió social de joves i adults amb discapacitat en el medi 
rural: vida independent, temps lliure i suport a l'entorn familiar

23.440 FUNDACIÓ CANARIA MAIN
Projecte «Suma't», convocatòria les Canàries per impulsar iniciatives 
dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de millorar la 
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

23.430 ASOC. MINUSVÁLIDOS «EL SALIENTE»
Programa d'estimulació multidisciplinària: cap i cor per promocionar 
l'autonomia personal, atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

23.420 ASOC. INCLUSIÓN CIUDADANÍA DIVERSIDAD Projecte «Compta amb mi», agents per a l'acompanyament

23.400 AID - ASOCIACIÓN ARRABAL Projecte «IDEA+i», itineraris d'acompanyament cap a la inserció 
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23.400 ASOC. SOCIOCULTURAL «CULTURAS UNIDAS»
Projecte «Suport escolar i activitats d'oci per a menors en risc d'exclusió 
social i les seves famílies (IMCRE)», convocatòria de lluita contra la 
pobresa infantil i l'exclusió social 2018

23.400 FUNDACIÓN ATARETACO

Projecte «La màgia d'entendre a les persones», convocatòria les Canàries 
per impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

23.380 YMCA MADRID
Projecte «Integra», intervenció sociofamiliar amb famílies en risc 
d'exclusió social

23.370 FUNDACIÓN CEPAIM
Projecte «Al-Borx: La història d'un poble; un poble carregat d'històries». 
Convocatòria d'interculturalitat i acció social 2017

23.330 ASSOCIACIÓ ARTRANSFORMA
Col·laboració per desenvolupar el projecte «Comparidas», el valor social 
de les arts

23.270 AS. PARKINSON VILLARROBLEDO

Projecte «Adquisició de vehicle de transport col·lectiu» per fomentar la 
vida independent, l'autonomia personal i l'atenció integral a les persones 
amb discapacitat o que, per envelliment o malaltia, pateixen un 
deteriorament de les seves capacitats i de la seva salut

23.220 MÉDICOS DEL MUNDO

Projecte «Cómaro, verde sobre gris» per a la intervenció social per a la 
millora de la convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per 
contribuir a la promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat 
de condicions

23.100 AS. VALLISOLETANA DE E. MÚLTIPLE
Projecte de promoció de l'autonomia personal d'afectats d'esclerosi 
múltiple i família. Convocatòria de promoció de l'autonomia personal i 
atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 2018

23.100 JIS. JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARI Projecte «NEXUS», convocatòria inserció sociolaboral 2018

23.090 ASOCIACIÓN FAMILILARES ALZHEIMER DE LEÓN
Col·laboració en el projecte «EGO SUM» per a la promoció en 
l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

23.080 FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES
Projecte «Refugi Segur» per enfortir actituds interculturals positives a 
favor de la infància migrant

23.070 AFES. AS. TINERFEÑA FAM. ENF. PSÍQUICOS
Projecte «Ícaro» per a l'atenció a la salut mental de persones privades de 
llibertat

23.060 FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN

Projecte «Ambulatori atenció joves FC Yrichen», convocatòria les 
Canàries (Telde) per impulsar iniciatives dirigides a persones en 
vulnerabilitat social amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i 
fomentar la igualtat d'oportunitats

23.010 ENCUENTROS DEL SUR
«Unitat de capacitació laboral: possibilitza't», projecte que promou la 
inclusió sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de 
vulnerabilitat social 

23.000 ASOCIACIÓN XALOC RUSSAFA
Projecte «Xaloc-acció social», convocatòria valenciana per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

23.000 CENTRE CULTURA CONTEMPORÀNIA BARCELONA
Col·laboració per produir i difondre «Culturnautas», campament d'estiu 
per a joves 

23.000 FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA
Col·laboració en les activitats organitzades per l'Institut de Cultura de 
Barcelona

22.920
ASSOCIACIÓ ENTREM-HI PER A LA INTEGRACIÓ DE 
PERSON.

Projecte «Enclavaments formatius, una eina innovadora per a la inserció 
laboral», convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

22.900 AFEDECO YECLA Projecte ludicoeducatiu d'atenció la infància en exclusió social

22.900 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN GRANOLLERS
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Granollers

22.900 FEAFES MURCIA
Itineraris d'inserció laboral per a persones amb malaltia mental a la regió 
de Múrcia

22.870
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA 
DE JAÉN

Projecte «Autonomia personal» per a la promoció de l'autonomia personal 
i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

22.820 FUND. HOSP. ST. JAUME I I STA. MAGDALENA

Projecte «Promoció de l'autonomia personal de persones amb discapacitat 
amb alteracions de la salut mental: atenció i acompanyament 
psicoemocional», convocatòria de promoció de l'autonomia personal i 
atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 2018

22.816
ACASO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DE APOIO SOCIAL 
DE OLHÃO

Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

22.800 ASOCIACIÓN ASPERGER DE ASTURIAS

Programa d'atenció integral a persones amb síndrome d'Asperger, amb 
trastorn de l'espectre de l'autisme, o en general amb alteracions de la 
comunicació social i les seves famílies al Principat d'Astúries. 
Convocatòria de promoció de l'autonomia personal i atenció a 
l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 2018
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22.800 CLUB INFANTIL Y JUVENIL ARCA DE NOÉ
Intervenció socioeducativa amb famílies migrants al barri de La Punta, 
València

22.800 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Projecte «Respir familiar» per a l'atenció a famílies amb persones 
dependents a càrrec

22.800 ENCUENTRO EN LA CALLE
Accions socioeducatives i familiars per a la inclusió en zones amb 
necessitats de transformació social

22.800 TEIMA. ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN Suport en l'etapa adulta

22.720 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
Projecte inclusió activa «Acompanyant processos» per a persones en risc 
de pobresa i exclusió a Osca. Convocatòria de lluita contra la pobresa 
infantil i l'exclusió social 2018

22.690 FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR ESTATAL
Projecte «Prevenció abús sexual entre menors», convocatòria de lluita 
contra la pobresa infantil i l'exclusió social 2018

22.690 FUNDACIÓN ACOBE
Projecte «Llançadora de treball per a col·lectius vulnerables», convocatòria 
inserció sociolaboral 2018

22.630 AJUNTAMENT DE VILLACAÑAS
Suggestions positives per al canvi d'hàbits amb adolescents jugadors de 
videojocs de rol en línia (MMORPG)

22.601 PASSO POSITIVO
Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

22.590 FUND. PROYECTO D. BOSCO -CADIZ
Projecte «Pis d'autonomia», convocatòria Andalusia per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

22.560 AFAMER Estimulació cognitiva a través de les noves tecnologies

22.550 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - CÁCERES
Projecte «Vives emplea», itineraris d'equips d'inclusió que promou la 
inclusió sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de 
vulnerabilitat social

22.530 ASOCIACIÓN ADEPSI
Col·laboració en el projecte «Tu a tu, suport personal i integral en l'entorn 
natural de les persones amb discapacitat»

22.530 FUNDACIÓN PROLIBERTAS
Preparació per a una vida en llibertat de persones recluses en llars 
d'acollida

22.500 ASOC. EMISORAS MUNICIPALES DE ANDALUCÍA
«Envelliment actiu al teu poble: la ràdio com a element dinamitzador», 
projecte d'acció social adaptat a les característiques i necessitats en l'àmbit 
rural

22.500 FUND. PARTICULAR TIENDA ASILO S. PEDRO
Projecte «Via inclusió», convocatòria d'interculturalitat i acció social per a 
la intervenció social per millorar la convivència ciutadana intercultural i la 
cohesió social, promocionar la salut i prevenir la violència

22.460 FUNDACIÓN ALTUM
Promoció de valors en la joventut a través de l'aprenentatge formal/no 
formal i orientació en habilitats parentals als pares

22.400 HISSIN & INTESER, SL
Programa «RuralEmplea+Chez» de capacitació professional per al treball 
en l'entorn rural extremeny

22.263 ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE TORTOSA, ESPLAI
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Tortosa

22.200
ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS 
I INTERCONVICCIONAL

Projecte «Llavors de diàleg: joves, creences i conviccions», convocatòria 
d'interculturalitat i acció social 2018

22.200 FUNDACIÓ SOCIAL DEL RAVAL
Col·laboració en el projecte «El racó de la infància, adolescència i 
joventut», lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social

22.154 ASOCIACIÓN CIMA Projecte socioeducatiu als IES de Camas 2018

22.100 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) amb la finalitat 
d'impulsar un model d'intervenció comunitari intercultural i una societat 
cohesionada

22.071 CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

22.040 FUNDACIÓN RONDILLA
Intervenció socioeducativa amb menors i les seves famílies, convocatòria 
de lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social 2018

22.010
ASOCIACIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL 
DROGODEPEND.

Projecte «Terra i Joves», convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

22.000 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Programa de lideratge social. Projecte d'intervenció social per a la millora 
de la convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per contribuir a 
la promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat de 
condicions

22.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Projecte «La Pineda, atenció integral a la infància en dificultat social al 
ponent granadí»

22.000 OBRA SOCIAL C. BURGOS Activitats complementàries a l'exposició «Gernika», a Burgos 2018

22.000 SPORTING CLUBE DE AVEIRO Convocatòria per a persones en risc de pobresa i exclusió social

21.950 L'ESPLAI DE L'AVINGUDA
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Sabadell

21.900 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL
Projecte «MODUM» de mentora educativa. Convocatòria 
d'interculturalitat i acció social 2018
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21.800 FUNDACIÓN RONSEL PARA LA INSERCIÓN Y FOM.
Projecte «Itinera Migra» itineraris d'inclusió sociolaboral per a persones 
migrants a Galícia. Convocatòria inserció sociolaboral 2018

21.780 COL·LEGI PROFESSIONAL DE PERIODISTES DE Conveni per implementar tallers d'educació mediàtica

21.726 ESPLAI DE SALOU
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Salou

21.690 FUNDACIÓN ADUNARE
Promoció de la cohesió i la convivència intercultural des de la intervenció 
social

21.660 FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL
Programa de promoció de la salut física i mental per a subjectes amb 
patologia dual

21.650 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN LLOC DE TROBADA
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Santa Cristina d'Aro

21.640 ASOCIACIÓN SOS RACISMO GALICIA

«Mediació intercultural i dinamització comunitària», projecte d'intervenció 
social per a la millora de la convivència ciutadana intercultural i 
socioeducativa per contribuir a la promoció de la salut, la prevenció de la 
violència i la igualtat de condicions

21.600 FUNDACIÓ PERE CLOSA Projecte «Siklavipen Savorença», educació per a tots

21.570
ASOCIACIÓN COMARCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR

Col·laboració del projecte «Autònoma ment» que promociona l'autonomia 
personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

21.540 FUNDACIÓ PRIVADA LLARS COMPARTIDES
Projecte «Llars compartides. Una solució d'envelliment digne i autònom», 
convocatòria de promoció de l'autonomia personal i atenció a 
l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 2018

21.510 ASOCIACIÓN UN NUEVO HORIZONTE PARA MI BARRIO
«Mou-te», projecte d'intervenció socioeducativa al territori de Pérez 
Cubillas

21.480
ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y DESARROLLO CON EL 
NORTE DE ÁFRICA

Col·laboració en el projecte «Suport Social i educatiu de la infància, 
joventut i famílies de Santa María del Águila»

21.470
ASOCIACIÓN MATIZ. EDUCACIÓN EN VALORES PARA 
UNA CO.

«Construint el nostre model d'interculturalitat: per una ciutadania basca 
plural i inclusiva», projecte d'intervenció social per a la millora de la 
convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per contribuir a la 
promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat de condicions

21.350 ASOCIACIÓN AVENTURA 2000 Col·laboració al projecte «Centre de dia socioeducatiu Don Guanella»

21.300 ASOCIACIÓN CREANDO HUELLAS
Projecte «Creant empremtes», convocatòria de lluita contra la pobresa 
infantil i l'exclusió social 2018

21.250 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ÍTACA
Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) amb la finalitat 
d'impulsar un model d'intervenció comunitari intercultural i una societat 
cohesionada

21.250 FUNDACIÓ PRIVADA SHE
Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) amb la finalitat 
d'impulsar un model d'intervenció comunitari intercultural i una societat 
cohesionada

21.250 FUNDACIÓN CEPAIM
Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) amb la finalitat 
d'impulsar un model d'intervenció comunitari intercultural i una societat 
cohesionada

21.240
ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS 
AFECTADAS POR VIH/SIDA, OMSIDA

Col·laboració amb el projecte «Pacients positius per la salut» per 
promocionar l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat 
i la malaltia 2018

21.240 BURGOS ACOGE
Projecte: Viure amb dignitat. Accés a habitatge i llar d'acollida. 
Convocatòria d'habitatges per a la inclusió social 2018

21.195 SANTA CASA DA MISERICÓDIA DE ALIJÓ
Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

21.160 YMCA MADRID
«Intervenció sociofamiliar», convocatòria de lluita contra la pobresa 
infantil i l'exclusió social 2018

21.120 AIS. ASOC. PARA IGUALDAD Y SOLIDARIDAD Projecte per facilitar la inserció laboral de dones immigrants a Granada

21.000 ADACECO. ASOC. DAÑO CEREBRAL A CORUÑA
Projecte de promoció de l'autonomia personal en dany cerebral adquirit. 
Convocatòria de promoció de l'autonomia personal i atenció a 
l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 2018

21.000 ADIEM
Projecte «Habitatge supervisat de dones amb malaltia mental severa», 
convocatòria d'habitatges per a la inclusió social 2018

21.000 AFA TOMELLOSO

«Cos i ment actiu», projecte per fomentar la vida independent, l'autonomia 
personal i l'atenció integral a les persones amb discapacitat o que, per 
envelliment o malaltia, pateixen un deteriorament de les seves capacitats i 
de la seva salut

21.000 ASINLADI

«JO vull orientar-me i avançar en el meu futur i PUC», projecte per 
fomentar la vida independent, l'autonomia personal i l'atenció integral a les 
persones amb discapacitat o que, per envelliment o malaltia, pateixen un 
deteriorament de les seves capacitats i de la seva salut
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21.000
ASOC. CANARIA PARA LA POTENCIACIÓN DEL 
DESARROLLO SOCIAL GENERACIÓN 21

Projecte «Connectant per la igualtat». Convocatòria a les Canàries per 
impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

21.000 ASOCIACIÓN PARKINSON ALICANTE Millora de l'autonomia personal i qualitat de vida en Parkinson

21.000 AVIMAR
Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent gran en activitats 
tecnològiques, socials i culturals

21.000 CÁRITAS DIOCESANA BILBAO
Projecte «De poble en poble, des del poble cap al poble», convocatòria 
d'acció social en l'àmbit rural 2018

21.000 COORDINADORA ARCIPRESTAL DE CÁRITAS DEL SUR
Centre d'acollida i intervenció promocional amb persones sense sostre 
(CAIPSHO)

20.950 COOPERACIÓN INTERNACIONAL Atenció familiar bàsica

20.940 AFESA ASTURIAS-FEAFES
Construint ponts per al treball: projecte que promou la inclusió 
sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat 
social

20.920 ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CEREZO
Col·laboració en el projecte «Reconstruint llaços», lluita contra la pobresa 
infantil i l'exclusió social

20.900 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
«Ponts cap al treball, acompanyament cap al treball de dones», projecte 
que promou la inclusió sociolaboral per a dones amb discapacitat o en 
situació de vulnerabilitat social

20.840
ASSOC. FAMILIARS DE PERSONES AMB ALZHEIMER I 
ALTRES DEMÈNCIES DE BANIFAIÓ, ALMUSSAFES I 
SOLLANA

Atenció centrada en la persona i promoció de l'ús de les noves tecnologies

20.800
CENTRO DE APOIO A IDOSOS DA FREGUESIA DE RIO 
DE MOINHOS

Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

20.790 ASOCIACIÓN LAS CALZADAS
Projecte «Envellir, tot un art», convocatòria Burgos per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

20.760 ASOCIACIÓN RAYUELA Projecte «Turemplo IV», convocatòria inserció sociolaboral 2018

20.750 LAFUNDICIÓ, SCCL Col·laboració «Fem una pel·lícula? Històries del Prat 11»

20.680
ASOCIACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL Y EL 
FOMENTO

Projecte «Igualtat i Treball II», convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

20.610 REMAR ANDALUCÍA
Projecte «Habitatges inclusius des de la perspectiva de gènere», habitatges 
de dones per a dones. Convocatòria Andalusia 2018

20.470 FUNDACIÓN NANTIK LUM Programa «Crea», convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

20.450 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SANT LLUÍS
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Sant Lluís

20.400 LLAR DE PAU COMPAÑÍA HIJAS DE LA CARIDAD Projecte «ICARIA», convocatòria d'habitatges per a la inclusió social 2018

20.390 FUND. PRIV. TALLERS GUINARDÓ

Projecte «Ens fem grans», atenció diürna a persones amb discapacitat 
intel·lectual en procés d'envelliment. Convocatòria de promoció de 
l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 
2018

20.390 INSTITUT GUTTMANN
Col·laboració del projecte «Animació a l'Institut Guttmann», que 
promociona l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i 
la malaltia

20.330 ASECAL Prevenció de la violència a través de la intervenció amb menors

20.250 FUTUCAN

Promoció del suport a la tutela de Fundación Tutelar Canaria Adepsi per 
impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

20.220 COMISSIÓ CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT
Projecte «Inserrefugio» per impulsar la inserció laboral de les persones 
refugiades. Convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

20.060 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Projecte «Itineraris d'inclusió activa» que promou la inclusió sociolaboral 
per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social 

20.000 ARQUETIPO COMUNICACIÓN, SL convocatòria d'Innova Cultural 2018, projecte «Museu en Dansa»

20.000 AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Conveni «AECC - Navarra», marxa per la recerca a Pamplona, La Ribera i 
Tudela 2018

20.000 ASOC. OBRAS CRISTINAS DE GIBRALEÓN
Projecte «Sense límits», intervenció per optimitzar la qualitat de vida i 
l'autonomia de les persones amb discapacitat. Convocatòria d'acció social 
en l'àmbit rural 2018

20.000 ASOCIACIÓN SANTASPASCUAS Convocatòria Innova Cultural 2018, projecte «Festival Santas Pascuas»

20.000 BELENISTAS PAMPLONA
Conveni per al desenvolupament de les activitats de l'Asociación de 
Belenistas de Pamplona

20.000
CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE 
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS CONFEDAMPA

Conveni per a del desenvolupament del projecte «Suport a la inserció 
escolar a Marchena (Sevilla): servei d'infermeria, seguretat i prevenció»
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20.000
CONSEJO GRAL. HERMANDADES Y COFRADÍAS DE 
SEVILLA

Col·laboració en el projecte «Fraternitas» en ajuda al jardí d'infants i la 
providència i la parròquia de Jesús Obrero

20.000 CONSORCI SANITARI DEL GARRAF Col·laboració per fer teràpia amb gossos per a malalts avançats

20.000
CULTURA & COMUNICACIÓN SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN, SL 

Col·laboració en el desenvolupament del projecte «Fòrum de la Cultura 
Burgos-2018», que tindrà lloc a Burgos els dies 9, 10 i 11 de novembre de 
2018, que s'ha catalogat com un esdeveniment de ciutat

20.000 FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA
Creació de plataforma d'aliments magatzem a Manresa per al Banc 
d'Aliments

20.000 FUNDACIÓ PERE CLOSA
Projecte «Cuentos Rromane», difusió de contes i llegendes populars 
gitanes que consisteix en la realització de sessions per al coneixement de la 
història i la llengua i cultura gitana

20.000
FUNDACIÓ PRIVADA PRO PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL CATALONIA

Conveni per al foment de les activitats i la inclusió de persones amb 
discapacitat

20.000 FUNDACIÓN CEPAIM
Conveni de col·laboració per a la coordinació territorial del programa 
CaixaProinfancia a Múrcia

20.000 FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO
Col·laboració en el 130 aniversari de la UGT. Fundación Francisco Largo 
Caballero

20.000 FUNDACIÓN LEALTAD
Conveni per promoure les bones pràctiques de transparència en les 
entitats del tercer sector 

20.000
FUNDACIÓN NOVATERRA. FUNDACIÓN DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Col·laboració en el projecte «Acompanyant-te en el treball»

20.000 IDENSITAT, ASSOCIACIÓ D'ART CONTEMPORANI
Convocatòria de projectes Art for change per donar suport a les entitats 
culturals i artístiques que desenvolupin projectes d'implicació de 
col·lectius en situació de vulnerabilitat. Projecte «NEXES»

20.000 OREKARI ESTUDIO S. MICROCOOP. Convocatòria Innova Cultural 2018, projecte «Repensar la perifèria»

20.000 REAL SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE
Col·laboració per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de 
caràcter cultural i social que la Real Sociedad Económica Madrileña de 
Amigos del País fa en el desenvolupament del seu objecte fundacional

20.000 TRANS-FORMA ASOCIACIÓN CULTURAL
Projecte «La meva escola balla 2018-2019» per a la utilització de l'art i la 
cultura com a instrument d'intervenció social. Convocatòria Art for 
change

19.960 FUND. PROYECTO D. BOSCO Intervenció socioeducativa en zones desafavorides

19.865 ESPLAI VILANOVA I LA GELTRÚ
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Vilanova i la Geltrú

19.850 ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE NAVARRA
Atenció global a la persona amb síndrome de Down per al foment del seu 
benestar psicològic i emocional

19.820
ASOCIACIÓN JEREZANA DE AYUDA A PERSONAS QUE 
CONVIVEN CON EL VIH/SIDA «SILOÉ»

Dones davant el VIH/sida

19.816
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CELORICO DA 
BEIRA

Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

19.813
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
LAGARES

Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

19.800 ASOCIACIÓN PARKINSON LEÓN
Col·laboració en el projecte «No t'aturis», treball per millorar la qualitat de 
vida de malalts de Parkinson

19.800 YMCA MADRID - LOGROÑO
Programa d'intervenció integral amb famílies que es troben en risc o 
exclusió social 

19.740
ASOCIACIÓN CENTRO DE ACOGIDA PUENTE DE 
ESPERANZA

Projecte «Acompanyament i competències per al treball de persones 
vulnerables», convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

19.650 ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN DE LA SEU D'URGELL
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa la Seu d'Urgell

19.610 ASIDO CARTAGENA
Col·laboració en el projecte «Acompanyant la família», que promociona 
l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

19.560 ASSOCIACIÓ GENT GRAN VILA-SECA
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Vila-seca

19.500 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN LA BISBAL
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa la Bisbal de l'Empordà

19.500 FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS
Programes formatius d'alfabetització i ensenyament d'espanyol com a 
llengua estrangera

19.420 FUND. PROMOCIÓN SOC. CULTURA

Projecte «Youth Mun Madrid. Joves amb visió global i lideratge 
transformador» per a la intervenció social per a la millora de la convivència 
ciutadana intercultural i socioeducativa per contribuir a la promoció de la 
salut, la prevenció de la violència i la igualtat de condicions

19.375 JUNTA ASSOCIATS CENTRE ESPLAI TARRAGONA
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Sant Magí Tarragona
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19.360 FUND. PROYECTO D. BOSCO - SEVILLA
Projecte «Pis d'autonomia», convocatòria Andalusia per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

19.220 CAL PAU
Projecte «El poder de l'oportunitat i els suports», projecte de bugaderia 
accessible amb tecnologia de la informació i la comunicació (inserció 
sociolaboral)

19.220 JABALCÓN
Adquisició de vehicle adaptat per a realització d'activitats d'oci i temps 
lliure

19.200 ASOCIACIÓN EL GATO DE 5 PATAS
Projecte «Con diversi_On funcional», convocatòria de promoció de 
l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 
2018

19.200 ASOCIACIÓN TU IMAGEN. TU OPORTUNIDAD Projecte «Re-activa't», convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

19.190 SURT. FUNDACIÓ DE DONES, FUNDACIÓ PRIVADA
Projecte «Via Oberta», projecte de dinamització d'espais i accions per al 
foment de la convivència a través de l'art i l'oci

19.150 LABOR ACTIV@TE. DIAGRAMA
Projecte «Construïm en xarxa», projecte que promou la inclusió 
sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat 
social

19.130 ACCIÓN CONTRA EL PARO
Programa d'inserció sociolaboral de l'immigrant a través d'itineraris 
d'inserció sociolaboral

19.120 VALENCIA ACOGE

Projecte «Les nostres vides compten» d'intervenció social per a la millora 
de la convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per contribuir a 
la promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat de 
condicions

19.070
INST. RELIGIOSAS ADORATICES ESCLAVAS DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTOS Y DE LA CALIDAD

Projecte «Viu i camina», convocatòria Andalusia (Màlaga) per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

19.030 FUNDACIÓN SANTA LUCÍA-ADSIS
Projecte «Resposta a les noves necessitats derivades de l'evolució del perfil 
de les persones beneficiàries del programa de pisos de transició a la vida 
adulta», convocatòria d'habitatges per a la inclusió social 2018

19.020 ASOCIACIÓN EXIL
Intervenció educativa-terapèutica especialitzada en infants afectats en 
contextos de risc o maltractament

19.000 AVIMEX
Conveni per fomentar el voluntariat tecnològic i social i la participació 
activa de la gent gran

18.990
GIPUZKOAO SOS ARRAZAKERIA/MUGAK. CENTRO DE 
ESTUDIO

Projecte «Mentoria amb població refugiada», intervenció social per a la 
millora de la convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per 
contribuir a la promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat 
de condicions

18.840 FUNDACIÓ PRIVADA ANTONI TÀPIES
Col·laboració per desenvolupar el projecte artístic «Werker 10-Community 
Darkroom», que implica la participació de col·lectius en situació de 
vulnerabilitat 

18.800 ESPLAI GAUDÍ
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Gaudí

18.750 SOC. ES. CUIDADOS PALIATIVOS (SECPAL)
Conveni de col·laboració per a l'organització del Congrés Internacional de 
la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 2018

18.700 ESCUELAS CAMPESINAS DE SALAMANCA
Col·laboració en el projecte «Centre de dia comarcal Bajo Tormes» d'acció 
social adaptat a les característiques i necessitats en l'àmbit rural

18.631
ASSOCIAÇÃO CUIDADORES – MELHORAR A VIDA DE 
QUEM CUIDA

Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

18.600
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

Projecte «Vives emplea», itineraris d'equips d'inclusió que promou la 
inclusió sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de 
vulnerabilitat social

18.520 FUNDACIÓN MENELA Programa terapèutic de suport domiciliari per a menors amb autisme

18.480 ASOCIACIÓN ALTAMAR. EDUCACIÓN Y FAMILIA Apostant per l'educació d'infants i famílies en risc d'exclusió social

18.480
FUNDACIÓN CANARIA EMPRESA UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA

«Gent gran en comunitat», recursos i experiències amb efecte demostratiu 
per a la prevenció de la soledat no desitjada i la inclusió social de la gent 
gran

18.450 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN S. VICENÇ CASTELLET
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Sant Vicent de Castellet

18.430 AS. PREV. Y AYUDA DROGODEP. EL TARAJAL
Projecte «RedCapacita: inserció sociolaboral en Xarxa», convocatòria 
d'inserció sociolaboral 2018

18.430
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Envelliment actiu i atenció psicosocial a persones afectades per demència i 
als seus familiars
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18.430 CLUB DE TRASPLANTATS HEPÀTICS DE CATALUNYA
Projecte «Habitatges d'acollida per a persones trasplantades hepàtiques i 
entorn familiar», convocatòria d'habitatges per a la inclusió social 2018

18.420 APCOM
Projecte «Agroecologia a la finca Casa Mauro» que promou la inclusió 
sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat 
social

18.410 FUNDACIÓN OBJETIVO 1 Col·laboració en el projecte «Viure en actiu, envellir en positiu»

18.390 HÈLIA, ASSOCIACIÓ DE SUPO.
Projecte «VecinasxVecinas-AIDA», convocatòria de lluita contra la 
pobresa infantil i l'exclusió social 2018

18.350 ESPLAI BARRI DE LA RIBERA
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Ribera

18.348
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA 
CONCEIÇÃO DE OLIVAIS SUL

Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

18.300 FUNDACIÓN CERES. CENTRO REC. SOCIALES
Projecte que promou la inclusió sociolaboral per a persones amb 
discapacitat o en situació de vulnerabilitat social

18.210 F. NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE
Cap: programa d'atenció i prevenció en addiccions dirigida a adolescents 
amb mesures judicials

18.200 ASOCIACIÓN JUBILADOS MERCADAL
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Mercadal

18.180 PARRÒQUIA DE SANTA MARÍA DE AÑAZA

Projecte «MAE: Mujeres de Añaza Emprendedoras», convocatòria les 
Canàries per impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat 
social amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la 
igualtat d'oportunitats

18.170 MAYORES DE HOY FUNDACIÓN Promoció del bon tracte a la gent gran «Tracta com t'agradaria ser tractat»

18.160 NUEVO HOGAR BETANIA
Projecte «Empreses per la Inclusió», convocatòria inserció sociolaboral 
2018

18.050 AS. DE PERSONES D'EDAT DE DANTE
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Dante

18.050 ASSOCIACIÓ GENT GRAN ES FORTÍ
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Es Fortí

18.050 ASSOCIACIÓ GENT GRAN MANRESA
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Manresa

18.040 EDUCADORES Mª BORJA

Projecte «Espai socioeducatiu Pies Negros»: convocatòria Andalusia 
(Granada) per impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat 
social amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la 
igualtat d'oportunitats

18.000 AJUNTAMENT D'ALGESIRES
Col·laboració en el projecte «V Trobada Internacional de Guitarra Paco de 
Lucía - 2018» a Algesires

18.000 APOYO POSITIVO
Habitatges tutelats autogestionats de suport a l'estabilització per a 
persones que viuen amb el VHI/sida i col·lectius vulnerables a causa de 
situacions de vulneració en els drets de la salut sexual

18.000
ASOCIACIÓN LANZAROTEÑA PARA LA ASISTENCIA EN 
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Programa d'atenció sociosanitària en esclerosi múltiple

18.000 ASOCIACIÓN NAVARRA DE PARKINSON
Col·laboració en el projecte «Creant futur atenció Parkinson» seleccionat 
en el programa Innov@social 2018

18.000 ASOCIACIÓN TALAVERA DE E. MÚLTIPLE

Projecte d'«Atenció Integral» per fomentar la vida independent, 
l'autonomia personal i l'atenció integral a les persones amb discapacitat o 
que, per envelliment o malaltia, pateixen un deteriorament de les seves 
capacitats i de la seva salut

18.000 ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS ACCIÓN SOCIAL
Intervenció socioeducativa amb menors en zones amb necessitats de 
transformació social

18.000
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTIVA DE 
T.VEDRAS - FÍSICA T.VEDRAS

Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

18.000 BANCO DE ALIMENTOS DE TENERIFE
Convocatòria les Canàries: Aliments, formació i inserció sociolaboral per 
construir un futur

18.000 CÀRITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Projecte «Pisos de lloguer social per a persones en procés d'inclusió 
social», convocatòria d'habitatges per a la inclusió social 2018

18.000
CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ, EQUIPAMENT I 
EXPLOTACIÓ DEL LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ

Conveni per a la realització d'activitats educatives de divulgació científica

18.000 FUNDACIÓ SOCIAL SANT IGNASI DE LOIOLA
Projecte «Acompanyem a la inclusió», convocatòria de lluita contra la 
pobresa infantil i l'exclusió social 2018

18.000 FUNDACIÓN AUDITORIO BARAÑAIN Col·laboració en el projecte de concerts escolars i espectacle musical

18.000 INVEST FOR CHILDREN
Conveni per al desenvolupament de l'activitat «Jornada solidària som u» i 
«Down TV», ambdós dins un marc de col·laboració per a la inserció 
laboral de persones amb discapacitat intel·lectual
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18.000 MAP
Col·laboració en el projecte «Tria la teva aventura d'oci» que promociona 
l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

18.000 MUSICOP, SCCL
Projecte «4Cuerdas» per a la utilització de l'art i la cultura com a 
instrument d'intervenció social. Convocatòria Art for change

18.000 SARAY
Col·laboració en el projecte «Recuperació i promoció de la salut en el 
càncer de mama» seleccionat en el programa Innov@social 2018

18.000 UNIVERSITAT DE NAVARRA Convocatòria Innova Cultural 2018, projecte «Museu en dansa»

17.960 FUND. SECRET. GRAL. GITANO - MADRID
L'educació com a estratègia per a la inclusió social. Convocatòria Burgos 
per impulsar iniciatives dirigides especialment a persones en vulnerabilitat 
social i exclusió social

17.880
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE PARKINSON DE 
SEVILLA

Taller d'habilitats d'autonomia personal i social per a malalts de Parkinson 
(AUPER) de Sevilla

17.800
AFÁN DE LUCHA POR LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER 
«CAMINAR»

Col·laboració en el projecte «Revifant records», que promociona 
l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

17.750 FUNDACIÓN ALJARAQUE Un impuls social per la convivència i la integració intercultural

17.730 ASOCIACIÓN VASIJA
Itineraris per a l'emancipació: pis d'autonomia personal per a joves 
procedents de centres de menors

17.717 ASSOC. DE G. G. ESPLAI CALDES MALAVELLA
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa de Caldes de Malavella

17.710
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS CULTURALS I 
EDUCATIVES DE PERSONES ADULTES

Projecte «L'educació de persones adultes: un desenvolupament integral», 
convocatòria de lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social 2018

17.700 ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA
Projecte «Saragossa Acollida», convocatòria d'habitatges per a la inclusió 
social 2018

17.600 ASSOCIACIÓ GENT GRAN ESPLAI CERDANYOLA
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Cerdanyola

17.577
FUNDAÇÃO BETÂNIA - CENTRO APOSTÓLICO DE 
ACOLHIMENTO E FORMAÇÃO

Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

17.550 ADEMNA
Col·laboració en el projecte «EM, un procés de família» per promocionar 
l'autonomia personal i l'atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

17.550 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN-SÚRIA
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Súria

17.446
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL DE 
LOBRIGOS

Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

17.400 FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS Projecte «LAR», convocatòria d'habitatges per a la inclusió social 2018

17.360
ASOCIACIÓN IDENTIDAD PARA ELLOS, PARA LA 
PREVENCIÓN Y LA ASISTENCIA SOCIAL A COLECTIVOS 
VULNERA.

Projecte «Dédalo», convocatòria d'habitatges per a la inclusió social 2018

17.350 ASOCIACIÓN SOCIAL ASISTIA

Projecte «Envellint Actius - Conviu», convocatòria les Canàries per 
impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

17.130
FUNDACIÓN ELCHE ACOGE DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

Intervenció socioeducativa i laboral amb joves, convocatòria inserció 
sociolaboral 2018

17.130 FUNDACIÓN PROLIBERTAS Atenció integral a persones en situació de vulnerabilitat social

17.100 ASOCIACIÓN ALTERNATIVA EN MARCHA Projecte «Conviu, una alternativa per a mares en risc d'exclusió»

17.100 ASPRONTE. ASOC. FAM. DISC INT TENER
Rehabilitació funcional per a persones amb discapacitat intel·lectual: 
programa de logopèdia

17.050 FUND. PROYECTO D. BOSCO - HUELVA
Projecte «Pis d'autonomia», convocatòria Andalusia per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

17.000
ASOC. TDIFERENCIA FORMACIÓN Y PROYECCIÓN 
TEATRAL

Col·laboració en el projecte «Prevenció de la violència a les aules» 
seleccionat en el programa Innov@social 2018

17.000
ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS MUTUALISTA 
COVILHANENSE

Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

17.000 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN MERIDIANA
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Meridiana

17.000
CERCIPENELA - COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E 
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DE 
PENELA

Convocatòria per a persones en risc de pobresa i exclusió social

17.000 EL TRASTERO CREATIVO Convocatòria Innova Cultural 2018, projecte «Kirolak»

17.000 PATRONATO DE LA BANDA DE MÚSICA DE PAMPLONA 
Convocatòria Innova Cultural 2018, projecte «La Pamplonesa. 100 anys de 
banda»
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16.917 ASSOC. CATALANA COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
Conveni de col·laboració per al desenvolupament de projectes de 
comunicació digital científica 

16.900 ASOCIACIÓN OLONTENSE CONTRA LA DROGA
Projecte «Insertalab»: inserció sociolaboral de persones amb dificultats 
d'accés al treball i/o en risc d'exclusió social

16.900 ASSOCIACIÓ SUDANSA
Projecte «Sudansa», convocatòria de projectes Art for change per donar 
suport a les entitats culturals i artístiques que desenvolupin projectes 
d'implicació de col·lectius en situació de vulnerabilitat

16.800 ASOC. ALICANTINA AFEC. LUDOP. VIDA LIBRE
Conveni de col·laboració «A què estem jugant?» per a la millora de la 
convivència ciutadana intercultural i la cohesió social i de projectes 
socioeducatius

16.800 FUNDACIÓ HOSPITAL SANT ANTONI ABAT
Projecte «PASEI»: programa d'ajuda social a interns i exinterns de centres 
penitenciaris

16.740 FUND. PROYECTO D. BOSCO - JAÉN 
Projecte «Prospecció laboral», convocatòria Andalusia per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

16.730 AFA ALCALÁ Col·laboració en el projecte «Cuidar els qui cuiden»

16.680 ASOC. CULT. SOCIAL ATALAYA INTERCULTURAL Superar fronteres per a la inclusió social

16.680 FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA
Projecte «Millora de l'ocupabilitat de les persones amb síndrome de Down 
i/o discapacitat intel·lectual», convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

16.610 ASOC. FAM. ALZHEIMER PLASENCIA

Projecte «Desperta la teva ment a través d'emocions i sensacions» per 
fomentar la vida independent, l'autonomia personal i l'atenció integral a les 
persones amb discapacitat o que, per envelliment o malaltia, pateixen un 
deteriorament de les seves capacitats i de la seva salut

16.590 FUNDACIÓ NOVA FEINA DE LA C. VALENCIANA
Projecte «Dona impuls» que promou la inclusió sociolaboral per a 
persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social 

16.580 ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS Atenció psicosocial a malalts alcohòlics i els seus familiars

16.550 CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS
Projecte «ITAI - Intervenció Territorial d'Acompanyament a la Inserció 
Sociolaboral»

16.500 ASOCIACIÓN JAÉN OBJETIVO VIDA Projecte «Avancemprende», convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

16.500
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL DE GUADALTEBA

Projecte «Promo diversidad», convocatòria de promoció de l'autonomia 
personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 2018

16.410 ACCIÓN LABORAL Projecte «Vigo mplea'18», convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

16.380
COMUNIDAD DE HERMANAS TERESIANAS - CÍA. STA. 
TERESA

Projecte «Pis assistit i acompanyament socioeducatiu a joves», 
convocatòria de lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social 2018

16.360 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Projecte «Aire», convocatòria les Canàries per impulsar iniciatives dirigides 
a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de millorar la seva 
qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

16.340 ATOLMI
Atenció integral per a l'autonomia personal en diversitat funcional de tipus 
físic

16.340 FUND. PROYECTO D. BOSCO 

Projecte «Interv. Familiar Comunitària», convocatòria Andalusia 
(Granada) per impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat 
social amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la 
igualtat d'oportunitats

16.320 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Projecte «Motiva;T», convocatòria de lluita contra la pobresa infantil i 
l'exclusió social 2018

16.240 FUNDACIÓN CEPAIM
Col·laboració en el projecte «Paraules viatgeres», intervenció 
socioeducativa amb famílies i menors

16.110 ADEMA
Tractament integral a persones amb esclerosi múltiple (EM): pacient, 
família i entorn

16.070 FUNDACIÓ PRIVADA MARIA AUXILIADORA
Projecte «El GUA» seleccionat en la convocatòria de lluita contra la 
pobresa infantil i l'exclusió social

16.000 ASOC. VOLUNTARIOS INFORMÁTICA GALICIA
Conveni per fomentar el voluntariat tecnològic i social i la participació 
activa de la gent gran

16.000 FUNDACIÓ CÍVICA ORENETA DEL VALLÈS
Projecte «Carreró sense sortida? ... Aprèn escacs!!!», convocatòria 
d'interculturalitat i acció social 2018 

16.000 FUNDACIÓ DE PARES DE PSICÒTICS I AUTISTES 2a addenda de pròrroga conveni suport beca autisme

15.850 ASS. JUBIL. I PENS. PRADO BELLVITGE-L'HOSPITALET
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Bellvitge

15.810 FUNDACIÓN SUMMA HUMANITATE
Projecte «Programa de suport a la inserció laboral de dones en situació de 
vulnerabilitat social», convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

15.740 FUNDACIÓN SOI CARTAGENA
Projecte «Una aposta per un turisme accessible i solidari a Cartagena» per 
promocionar l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat 
i la malaltia
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15.690 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Projecte «Vives emplea, itineraris d'equips d'inclusió», que promou la 
inclusió sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de 
vulnerabilitat social

15.640 AS. CATALANA SÍNDROME X FRÀGIL
Projecte «Suport i acompanyament a les persones amb la síndrome X 
fràgil», convocatòria de promoció de l'autonomia personal i atenció a 
l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 2018

15.640 MÉDICOS DEL MUNDO
Projecte «Atenció sociosanitària a persones migrants al barri de San José, 
Almendralejo», convocatòria de lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió 
social 2018

15.610 FUNDACIÓN CEPAIM - EL EJIDO
Col·laboració en el projecte «Paraules viatgeres», programa per a la 
promoció de l'educació, la sanitat i els drets de la infància i les seves 
famílies

15.610 FUNDACIÓN CEPAIM - HUELVA
Col·laboració en el projecte «Paraules viatges, promoció per a l'educació, 
sanitat i qualitat de vida»

15.600
COMUNIDAD EN LINARES DE LAS HERMANAS DE 
NUESTRA SE.

Projecte «Dona i mare»: convocatòria Andalusia (Linares) per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

15.520 MUNDO ACOGE
Concessió d'ajuda en «Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social» 
en el projecte «Llavors d'Ananda»

15.500 ACCIONS 3E Festival internacional de cinema de divulgació científica ambiental

15.440 FUNDACIÓN ALDABA
Projecte «Al costat vostre», convocatòria d'habitatges temporals d'inclusió 
social

15.379 L'ESPLAI D'ULLDECONA
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Ulldecona

15.370 ASOCIACIÓN CUANTAYÁ
Projecte «Bategant Barri», intervenció social per a la millora de la 
convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per contribuir a la 
promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat de condicions

15.360 SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN Projecte «Juga unificat, viu la inclusió»

15.200 DRAP-ART
Projecte «Mars de fugida, mars de cura» per a la utilització de l'art i la 
cultura com a instrument d'intervenció social. Convocatòria Art for 
change

15.180 ASOCIACIÓN PROYECTO LÁZARO
Projecte «Programa Treball 2018», convocatòria d'inserció sociolaboral 
2018

15.160 FED. ASOC. PERSONAS DISCAPACIDAD FÍSICA
Projecte «»ILIMITA2», convocatòria Burgos, per impulsar iniciatives 
dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de millorar la 
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

15.000 ALCOHÓLICOS REHABILITADOS ALAMEDA-CASTELLÓ Projecte d'inserció sociolaboral per a alcohòlics en rehabilitació

15.000 ASOC. AYUDA EN CARRETERA NAVARRA
Col·laboració en el projecte «Portal segur» seleccionat en el programa 
Innov@social 2018

15.000
ASOCIACIÓN CULTURAL PARA EL FOMENTO DE LA 
LECTURA Y EL CUENTO

Finançament de la pròxima edició del Festival Internacional del Conte de 
Los Silos, que enguany celebra la seva 23 edició, i que tindrà lloc entre 
novembre i desembre de 2018

15.000 ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE
Informe sobre l'ús o abús de les TIC en joves del programa i informe 
anual de l'Observatori

15.000 ASSOCIACIÓ AMICS DE LES MISSES POLIFÒNIQUES
Conveni per al desenvolupament de diverses activitats efectuades per 
l'Associació Amics de les Misses Polifòniques

15.000 CERMI Informe sobre drets humans i discapacitat 2018

15.000 CONSORCIO CENIEH
Col·laborar en la difusió del coneixement sobre evolució humana i el 
foment de vocacions científiques, al Centro Nacional de Investigación 
Sobre la Evolución Humana, CENIEH (Burgos)

15.000
ECONOMATO SOCIAL MARÍA AUXILIADORA, 
ASOCIACIÓN BENÉFICA SOCIAL TABGHA

Col·laboració per al projecte «Suport a les famílies usuàries de l'Economat 
Social María Auxiliadora»

15.000 FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA
Col·laboració per a l'esdeveniment HEALTHIO 2018 (The Global 
Healthcare Innovation Arena)

15.000 FUND. PRIVADA ICARIA INIC. SOCIALS
Organització i celebració del «Business With Social Value» per posar en 
contacte empreses i donar impuls al sector per a la integració sociolaboral

15.000 FUNDACIÓ TOT RAVAL
Projecte «La xarxa laboral del Raval», convocatòria d'inserció sociolaboral 
2018

15.000 FUNDACIÓN PRIVADA TANJA
Col·laboració per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats 
d'interès general que acompleixen l'objecte o la finalitat estatutària de la 
Fundación Privada Tanja

15.000 HUMAN SMART LAP Mil llegües, conjunt d'activitats per a joves inventors, creadors i pensadors

15.000 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA Col·laboració digitalització diccionari biogràfic

15.000 SOCIEDAD LA COSMOLÓGICA
Conveni per a la conservació del patrimoni (biblioteca, arxiu) de la Real 
Sociedad Cosmología de La Palma i realització de tallers didàctics a 
escolars de La Palma 
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15.000 UNIVERSITAT DE LLEIDA Col·laboració per impulsar la càtedra d'innovació social

15.000
WORLDWIDE INITIATIVES FOR GRANTMAKER 
SUPPORT

Conveni per a l'organització de l'esdeveniment «Invertint en el 
desenvolupament de la filantropia» a Barcelona

14.910 FUNDACIÓ PRIVADA NOSTRA SRA. DELS ÀNGELS
Col·laboració en el projecte «Abordatge del maltractament a gent gran 
amb la capacitat d'actuar modificada», per promocionar l'autonomia 
personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

14.850
FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE JEREZ DE LA 
FRONTERA

Col·laboració en el projecte «Activa't» per promocionar l'autonomia 
personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

14.840 HERM. OBLATAS SANTÍS. REDENTOR
Projecte «Cerca laboral casal petit», que promou la inclusió sociolaboral 
per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social

14.839 CENTRO SOCIAL DOS MONTES ALTOS
Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

14.750 FUNDACIÓ DEIXALLES PALMA Projecte «Manos a la obra», convocatòria d'inserció sociolaboral 2018 

14.750 FUNDACIÓN KOINE-AEQUALITAS
Projecte «Jacompleo», que promou la inclusió sociolaboral per a persones 
amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social 

14.680 ASOCIACIÓN PERROS Y LETRAS - READ ESPAÑA

Projecte «Gossos i lletres, llegir per créixer en igualtat», intervenció social 
per a la millora de la convivència ciutadana intercultural i socioeducativa 
per contribuir a la promoció de la salut, la prevenció de la violència i la 
igualtat de condicions

14.640 MÉDICOS DEL MUNDO
Projecte «Programa d'atenció sociosanitària a persones en situació 
d'exclusió social», convocatòria de lluita contra la pobresa infantil i 
l'exclusió social 2018

14.610 FUNDACIÓN HOGAR DE SAN JOSÉ
Inserció laboral i autonomia personal per a joves en situació de dificultat 
social que han estat sota una mesura de protecció al Principat d'Astúries, 
convocatòria inserció sociolaboral 2018

14.600
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS, 
PSÍQUICOS, SENSORIALES Y ORGÁNICOS - ANPEHI

Projecte d'acció social adaptat a les característiques i necessitats en l'àmbit 
rural. Programa d'arts marcials adaptades

14.600 MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO
Programa «HIPATIA», integració sociolaboral de dones rurals en situació 
d'especial vulnerabilitat

14.600 SAN FRANCISCO DE BORJA. MINUS. PSÍQUICOS
Projecte «Suport Actiu», convocatòria valenciana (Alacant) per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

14.570 ASOCIACIÓN AGUAVIVA
El projecte «EmPréndete» promou la inclusió sociolaboral per a persones 
amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social 

14.560 FUNDACIÓN FAMILIAS UNIDAS
«Currículum de la ciutat», projecte d'intervenció social per a la millora de 
la convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per contribuir a la 
promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat de condicions

14.320 FUND. PROYECTO D. BOSCO 

Projecte «Dones transformadores del seu entorn», convocatòria Andalusia 
(Màlaga) per impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat 
social amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la 
igualtat d'oportunitats

14.260 AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Projecte «Atenció integral a persones malaltes de càncer i a les seves 
famílies», convocatòria de promoció de l'autonomia personal i atenció a 
l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 2018

14.130 FEDERACIÓN NACIONAL ASPAYM
Projecte «Mirant endavant», cicle d'activitats per a la promoció de la salut i 
l'autonomia personal

14.050 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE SANTS
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Sants

14.000
ADMLAS-ASSOCIAÇÃO DIABETES EM MOVIMENTO 
AMADORA-SINTRA

Convocatòria per a persones en risc de pobresa i exclusió social

14.000 FFOMC FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN Col·laboració en l'impuls de la 6a edició del curs de cures pal·liatives

13.930 CENTRO MATER MISERICORDIAE
Col·laboració en el projecte «Viure sense límits», que promociona 
l'autonomia personal i l'atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

13.900 ASOCIACIÓN REDMADRE PALENCIA
Projecte «Mares mai soles» d'acció social adaptat a les característiques i 
necessitats en l'àmbit rural

13.900 CRUZ ROJA ESPAÑOLA Promoció de l'autonomia personal de la gent gran en l'àmbit rural

13.890 BANCO DE ALIMENTOS DE CÁDIZ
Concessió d'ajudes al banc d'aliments de Cadis per a la realització de 
projectes que promoguin la inclusió sociolaboral per a persones amb 
discapacitat o vulnerabilitat social

13.790 ASIS
Projecte «OIBE (Orientació, Intermediació i Cerca de Treball)», que 
promou la inclusió sociolaboral per a persones amb discapacitat o en 
situació de vulnerabilitat social
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13.680 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Projecte «Caminar amb veu» d'intervenció social per a la millora de la 
convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per contribuir a la 
promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat de condicions

13.670
COLECTIVO DE ACCIÓN PARA EL JUEGO Y LA 
EDUCACIÓN

Projecte «Un món divers», intervenció social per a la millora de la 
convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per contribuir a la 
promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat de condicions

13.660 SAN VICENTE DE PAUL MADRID
El projecte «Emprèn el teu camí, segona oportunitat educativa per accedir 
al mercat laboral» promou la inclusió sociolaboral per a persones amb 
discapacitat o en situació de vulnerabilitat social

13.610
ASOCIACIÓN DE EPILEPSIA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

Projecte «ALCEintegra, inserció sociolaboral de persones amb epilèpsia», 
convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

13.530 ARCA EMPLEO
Projecte «Portes obertes a segones oportunitats», convocatòria d'inserció 
sociolaboral 2018

13.500
APIR - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INSUFICIENTES 
RENAIS 

Convocatòria per a persones en risc de pobresa i exclusió social

13.500
CONSEJO GRAL. COLEGIOS DE DOCTORES Y LDOS. 
FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE ESPAÑA

Acord de col·laboració entre el Consell General dels il·lustres col·legis 
oficials de doctors i llicenciats en filosofia i lletres i en ciències per a 
l'organització de les jornades sobre l'ensenyament de les ciències del curs 
2018-2019

13.500 FED. CAT. ENTITATS CONTRA EL CÀNCER
Col·laboració en el projecte «Després del càncer», seleccionat en la 
convocatòria de l'autonomia, discapacitat i dependència

13.440 CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE CASTELLÓN

Projecte «Animació comunitària al territori», convocatòria valenciana 
(Castelló de la Plana) per impulsar iniciatives dirigides a persones en 
vulnerabilitat social amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i 
fomentar la igualtat d'oportunitats

13.411 ASSOC. DE JUBILATS I PENS. DEL PERELLÓ
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa el Perelló

13.410 PAV PLAT. ANDALUZA DE VOLUNTARIADO Voluntariat davant la pobresa infantil i l'exclusió social 2018

13.350 MURCIA ACOGE
Projecte d'intervenció integral amb persones immigrants «Barris per la 
Integració», convocatòria d'interculturalitat i acció social 2017

13.330 ACCIÓN FAMILIAR Prevenció en l'àmbit comunitari a través de l'educació no formal

13.290 ASOC. CULTURAL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Projecte «Educa 2018», convocatòria les Canàries per impulsar iniciatives 
dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de millorar la 
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

13.240
SAT SERVICIO ATENCIÓN TEMPRANA PARA JÓVENES 
EN PRIMEROS EPISODIOS PSICÓTICOS

Projecte «Ocupació amb suport», convocatòria Valenciana per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

13.200 CENTRO SOCIAL MARILLAC HIJAS DE LA CARIDAD

Projecte «Allotjament alternatiu pont», convocatòria Valenciana (Castelló 
de la Plana) per impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat 
social amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la 
igualtat d'oportunitats

13.173 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE POMBAL
Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

13.160 UTOPIA BARCELONA
Projecte «Patis interiors», convocatòria de projectes Art for change per 
donar suport a les entitats culturals i artístiques que desenvolupin 
projectes d'implicació de col·lectius en situació de vulnerabilitat

13.000 ASOCIACIÓN NAVARRA DE DIABETES
Col·laboració en el projecte «Didaktika» seleccionat en el programa 
Innov@social 2018

13.000 ASSOCIACIÓ EINES AMB L'ESPORT

El projecte «Transeinescat» utilitza l'esport com a eina per al tractament 
d'addiccions que es farà a través d'una ruta a través de 24 municipis de 
Catalunya durant 30 dies combinada amb xerrades i campanyes de 
sensibilització sobre el tema

12.900 MARISTES BCN Projecte «Enter-Lleida», convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

12.890 APADIS S. S. DE LOS REYES
Projecte «Somriures per al Treball», convocatòria d'inserció sociolaboral 
2018

12.810 ASOCIACIÓN CULTURAL TEATRO LA BOKA
Projecte «El mirall gitano», utilització de l'art i la cultura com a instrument 
d'intervenció social. Convocatòria Art for change

12.640 AFA LA PALMA
Col·laboració en el projecte «Millor a casa», que promociona l'autonomia 
personal i l'atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

12.600
ASOCIACIÓN DE ATROFIA DE NERVIO ÓPTICO DE 
LEBER

Projecte d'atenció psicosocial a persones i famílies afectades per 
neuropatia òptica hereditària de Leber

12.530 FEDER. EXTREMEÑA DEFICIENTES AUDITIVOS
El projecte «Empower joven-ex» promou la inclusió sociolaboral per a 
persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social 
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12.430
ASOC. PARA LA LUCHA CONTRA ENFERMEDADES 
RENALES (ALECER)

Intervenció psicosocial en persones amb malaltia renal crònica en risc 
d'exclusió social i els seus familiars

12.300 ASOCIACIÓN NAIM
El projecte «Amb una altra mirada» promou la inclusió sociolaboral per a 
persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social

12.180 ASSOCIACIÓ ASPERGER ALACANT ASPALI
Projecte d'inclusió laboral per a joves i adults amb TEA (trastorn de 
l'espectre autista)

12.130 ASOC. MUJERES CON CÁNCER DE MAMA DE TENE.
Projecte inserció sociolaboral per a persones amb incapacitats permanents 
per al seu treball habitual

12.100 ACTRADE. ASOC. CANARIA. PER. TRAS. DESAR
Col·laboració per fomentar la inclusió i millora de la qualitat de vida de les 
persones amb autisme i les seves famílies

12.100 CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA
Conveni per al desenvolupament d'activitats de caràcter cultural i social 
dins el projecte «Canta amb l'OBC»

12.040
CODISA PREDIF. CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA 
DE ANDALUCÍA

Col·laboració en el projecte «Person-cenred planning, potencialitats per a 
la vida independent», que promociona l'autonomia personal i l'atenció a 
l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

12.020 AFA DE GALÍCIA Promoció de l'autonomia personal en el projecte «Empoderada-MENTE»

12.000 ADEMNA
Col·laboració en el projecte «Connecta'm una APP que uneix persones» 
seleccionat en el programa Innov@social 2018

12.000 AFA MIRANDA DE EBRO Teràpia en piscina per a dany cerebral

12.000 ANILIA. AS. PERS. INTEL. LÍM. ALACANT
Projecte «Capacitad@s, formació per a la inserció sociolaboral», 
convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

12.000 ASOC. VOLUNTARIOS INFORM. COM. VALENCIANA
Conveni per fomentar el voluntariat tecnològic i social i la participació 
activa de la gent gran

12.000 DOWN VIGO
Col·laboració en el projecte «Programa d'autonomia personal», que 
promociona l'autonomia personal i l'atenció a l'envelliment, la discapacitat 
i la malaltia

12.000 ESCLEROSIS MÚLTIPLE, ASOCIACIÓN DE CARTA
Projecte d'atenció integral i domiciliària a persones afectades per esclerosi 
múltiple, malalties afins i familiars

12.000 FUN. DEPORTE Y TRASPL. CARLOS SANZ
Promoció de la donació d'òrgans i activitats en centres penitenciaris 
d'Andalusia

12.000
FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D'ESTUDIS 
INTERNACIONALS

Afavorir el desenvolupament d'activitats de caràcter educatiu

12.000 INST. HIJAS Mª RELIGIOSAS ESCUELAS PÍAS
Programa «Paula Montal», convocatòria Interculturalitat i acció social per a 
la intervenció social per millorar la convivència ciutadana intercultural i la 
cohesió social, promocionar la salut i prevenir la violència

12.000 SOCIEDAD INT. VALORES ARTE MEXICANO, AC
Col·laborar en el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter 
cultural i social de la Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano, 
AC

11.920 ASOCIACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL LIBÉLULA
Projecte «Focus: conviviend@», convocatòria d'habitatges per a la inclusió 
social 2018

11.850 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO MILHARADO
Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

11.730
ASOCIACIÓN PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE 
DOWN

Programa de promoció i mediació per donar suport a projectes de bona 
vida en persones amb discapacitat intel·lectual

11.620 ASOCIACIÓN SEVILLANA DE AYUDA A DISCAPAC.
Millorant la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual 
en procés d'envelliment

11.500 ASSOCIACIÓ G. G. CIBER@ULA POBLENOU
Desenvolupament d'activitats socials i culturals per promocionar el paper 
actiu de la gent gran a l'EspaiCaixa Poble Nou

11.500 PHONOS FUNDACIÓN PRIVADA DE BARCELONA «MUSA», música accessible per trencar barreres invisibles

11.460 ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL BERBIQUÍ Tallers inclusius d'arts plàstiques

11.450 TALLER DE INDEPENDENCIA

Projecte «Independència sobre rodes», convocatòria valenciana per 
impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

11.430
ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y SOCIAL LA VIDA SIGUE EN 
POSITIVO

Projecte «Un dia sobre rodes», convocatòria les Canàries per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

11.400 TEB BARCELONA, SCCL Projecte d'acompanyament per fomentar l'autonomia en el temps lliure

11.320 ASOC. PADRES Y TUTORES DEL CENTRO OCUPAC.
Projecte «Oci i participació 2018», convocatòria Burgos per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

11.240 ACAT
Col·laboració en el projecte «Un món per descobrir», lluita contra la 
pobresa infantil i l'exclusió social
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11.190 AS. AYUDA AL INMIGRANTE. LUCENA ACOGE
Projecte «Allotjament temporal de dones immigrants amb fills a càrrec», 
convocatòria de lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social 2018

11.190
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS 
MENTALES CRÓNICOS DE SALAMANCA (FEAFES 
SALAMANCA - AFEMC)

Col·laboració per ajudar a portar una vida independent i autònoma

11.180
ASOCIACIÓN DE MUJERES UNIDAS CONTRA EL 
MALTRATO -MUM-

Projecte «Inserció sociolaboral amb dones víctimes de violència de 
gènere», convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

11.170 EL FAR. SERVEI SOCIAL PROTESTANT
Programa «Espai Xala», intervenció amb nens i famílies en situació 
d'exclusió social

11.020 CASTIIS
Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

11.010 EDUCARE SOCIAL
Programa de prevenció proactiva de l'absentisme escolar i diferents 
formes de violència a través de la mediació

11.000
ALDEIA DE ALÉM - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 
RECREATIVA

Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

11.000 AMAVITE
Conveni per fomentar el voluntariat tecnològic i social i la participació 
activa de la gent gran

11.000 ASSOCIAÇÃO GEOLOBO
Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

11.000 AVIMGRAN
Conveni per fomentar el voluntariat tecnològic i social i la participació 
activa de la gent gran

11.000 ESCUELA NAVARRA DE TEATRO
Col·laboració en el projecte «Juggling drama and emotions» seleccionat en 
el programa Innov@social 2018

10.920 ASS. VEÏNS I VEÏNES POBLENOU

Projecte «Acostem-nos, per a la convivència i la cohesió social», 
intervenció social per a la millora de la convivència ciutadana intercultural 
i socioeducativa per contribuir a la promoció de la salut, la prevenció de la 
violència i la igualtat de condicions

10.850 COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS
Projecte «Red endurance», convocatòria Burgos per impulsar iniciatives 
dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de millorar la 
seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

10.850 FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA «Calidoscopi», treball amb famílies en risc d'exclusió social

10.700 SEEC SECCIÓ BALEAR
Conveni per al desenvolupament del XXIII Curs de pensament i cultura 
clàssica

10.700 SEEC SECCIÓ BALEAR
Desenvolupament del XVII Curs de pensament i cultura clàssica Maó 
2018

10.500 ASSOC. ATENCIÓ A L'INF. I JOVES NECES. ES
Projecte «Camí a casa nostra», convocatòria d'habitatges per a la inclusió 
social 2018

10.467
CENTRO DOS REFORMADOS E IDOSOS DA BAIXA DA 
BANHEIRA

Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

10.432 ABLA – ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA LUSO-ALEMÃ
Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

10.380 AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Projecte «Programa de modificació d'hàbits i de prevenció del 
deteriorament psicofísic», convocatòria de promoció de l'autonomia 
personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 2018

10.350 ASOC. PERS. DISCAP. INTELECTUAL ATUREM Suport a la vida independent de persones amb discapacitat intel·lectual

10.260
ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER DE FAMILIARES/AMIGOS 
DE TORREVIEJA

Col·laboració en el projecte «AFA Torrevella» per promocionar 
l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

10.220 ASPES CASTELLÓ Inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat auditiva

10.200 FUNDACIÓ AGM DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Acompanyament afectiu de gent gran que pateix aïllament social i soledat 
no desitjada

10.020 CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA

Programa «Fes més: de suport als estudis postobligatoris», intervenció 
social per a la millora de la convivència ciutadana intercultural i 
socioeducativa per contribuir a la promoció de la salut, la prevenció de la 
violència i la igualtat de condicions

10.000 ABRIENDO NUEVOS CAMINOS AC
Col·laboració amb el projecte «»Obrint nous camins AC» per afavorir el 
desenvolupament del programa de prevenció de la desnutrició infantil i 
assistència familiar de l'entitat

10.000 FUNDACIÓ ACCIÓ SOLIDARIA CONTRA L'ATUR
Conveni per al desenvolupament de l'organització dels Premis Josep M. 
Piñol a la inserció laboral

10.000 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Projecte «Vives Emplea reactiva l'àmbit rural», projecte d'acció social 
adaptat a les característiques i necessitats en l'àmbit rural a Astúries
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10.000 ACEOPS
Col·laboració en el projecte «SAMBA», intervenció educativa i terapèutica 
assistida amb gossos en atenció primerenca (0-6 anys)

10.000 ACUDIM
Programa de formació i suport psicològic i emocional a persones 
malaltes/amb discapacitat i els seus familiars

10.000 ADFILPA. ASOC. DISCAP. FÍSICOS LA PALMA
Projecte «Trencant barreres», convocatòria les Canàries per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

10.000 AFEDA, B.A. LOS CALATRAVOS
Promoció de l'autonomia personal en el projecte «Els gustos del record: 
taller terapèutic de reminiscència a través de la cuina»

10.000 AJ. GARACHICO Festival internacional de cinema mediambiental de canàries 2018

10.000 AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
Projecte «Accés», intervenció social per a la millora de la convivència 
ciutadana intercultural i socioeducativa per contribuir a la promoció de la 
salut, la prevenció de la violència i la igualtat de condicions

10.000 ALCER CANTABRIA
Projecte «Habitatge transitori d'allotjament», convocatòria d'habitatges per 
a la inclusió social 2018

10.000 AMICS DE LA GENT GRAN Conveni projecte de reflexió al Palau Macaya

10.000 APRALAD Reinserció psicosocial per a drogodependents en règim ambulatori

10.000 ASOC. DE VOLUNTARIOS INFOR. CAST. MANCHA Aportació per al desenvolupament de les activitats de l'associació

10.000 ASOC. MONTAÑESA AYUDA AL TOXICÓMANO
Projecte d'apoderament de la dona en risc d'exclusió social amb conductes 
addictives

10.000 ASOC. PADRES-AMIGOS DEFICIENTE AUDITIVO
Projecte «Usant capacitats 2018», convocatòria d'inserció sociolaboral 
2018

10.000 ASOCIACIÓN ARAGONESA DE FIBROSIS QUÍSTICA
Programa «Respirant», convocatòria de promoció de l'autonomia personal 
i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia 2018

10.000 ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN Y APOYO SOCIAL Projecte «Cargol: som actius», convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

10.000
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE PARKINSON DE 
SEVILLA

Programa d'adquisició transport adaptat malalts Parkinson

10.000
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON 
ALZHEIMER DE ELCHE

Col·laboració en el projecte «Espai de naturalesa terapèutica»

10.000
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y ENFERMOS MENTALES 
DE LA PALMA

Projecte «Brisa», promoció de l'autonomia personal i atenció a les 
persones amb problemes de salut mental

10.000 ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE INFORMÁTICA
Conveni per fomentar el voluntariat tecnològic i social i la participació 
activa de la gent gran

10.000 ASOCIACIÓN EQUIPO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Intervenció socioeducativa per promoure l'èxit escolar en menors en risc 
social del districte centre de Madrid

10.000 ASOCIACIÓN EQUIPO SOLIDARIDAD
Projecte «Dona», desenvolupament integral i segones oportunitats per a la 
inclusió i la vida

10.000 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA
Conveni per desenvolupar activitats culturals i socials a través de 
l'organització de reunions/esdeveniments

10.000 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES
Col·laboració en la realització de les demos . Projecte «Fòrum Fundacions i 
societat civil»

10.000 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES
Col·laboració per al desenvolupament d'un estudi sobre l'impacte del món 
digital en l'activitat de les fundacions

10.000 ASOCIACIÓN KRECER
Projecte «KIERO: suport psicosocial i educatiu per a famílies en situació 
d'exclusió social», convocatòria de lluita contra la pobresa infantil i 
l'exclusió social 2018

10.000 ASOCIACIÓN MUJERES VECINALES DE ELCHE
«Un pas abans de la violència de gènere», projecte de prevenció escolar en 
adolescents a través de la resolució de conflictes

10.000
ASOCIACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y 
EDUCATIVA «AISE»

Col·laboració en el projecte «Espai de trobada» per promocionar 
l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

10.000 ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DE MINUSVÁLIDO
Col·laboració en el projecte «Prosperant junts» per promocionar 
l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la malaltia

10.000 ASOCIACIÓN SOFÍA
Projecte «Activa la teva Salut», convocatòria les Canàries per impulsar 
iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb l'objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats

10.000 ASPASOR Sensibilització i formació en llenguatge de signes a empreses

10.000 ASS. CATALANA FIBROSI QUÍSTICA Col·laboració Associació Catalana de Fibrosi Quística

10.000
ASSOCIACIÓ BIOINFORMÀTICS BARCELONA - BIB 
BARCELONA

Conveni per al desenvolupament del primer «Fòrum BIB»

10.000 ASSOCIACIÓ COORDINADORA D'AJUDA UNIDA
Projecte «Programa d'habitatges d'inclusió», convocatòria d'habitatges per 
a la inclusió social 2018

10.000
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DE 
CATALUNYA

Projecte «»InclusivaMENT, convocatòria de lluita contra la pobresa 
infantil i l'exclusió social 2018

10.000 CAMBRA OFICIAL COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVE.
Estudi sobre el paper de les escoles bressol en la política d'igualtat de 
gènere
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10.000 CÁRITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. DE GRACIA Intervenció socioeducativa amb menors i famílies en risc d'exclusió

10.000 CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA
Col·laboració per afavorir la realització al CosmoCaixa del Fòrum 
Bioregions 2018

10.000
CLARETIANA HERMANDAD Y COFRADÍA DEL STMO. 
CRISTO DE LA PIEDAD Y Mª STMA. DE VIDA, DULZURA 
Y ESPERANZA NUESTRA

Projecte «Pietat i Esperança», escola de taller musical de la germandat de 
les Palmeres

10.000 COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE LA RIOJA
Projecte «Centre Travessia», atenció sociosanitària a persones en exclusió 
social

10.000 CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Conveni per al desenvolupament del lliurament dels premis de projectes 
audiovisuals «XV CAC» al col·legi

10.000 COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO E
«Voluntariat en xarxa, participa en la teva comunitat», projecte d'acció 
social adaptat a les característiques i necessitats en l'àmbit rural

10.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
«El món, una illa», projecte d'intervenció social per a la millora de la 
convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per contribuir a la 
promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat de condicions

10.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Adquisició de vehicle adaptat per a la residència de menors amb 
necessitats especials de la Cruz Roja de Còrdova

10.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA Promoció de l'oci en persones amb diversitat funcional

10.000 ESLABÓN
Projecte «ARETI, programa d'acompanyament sociolaboral a joves en risc 
i/o conflicte social», convocatòria d'inserció sociolaboral 2018

10.000 FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE Conveni per a activitats Fundació Esclerosi Múltiple 2018

10.000
FUNDACIÓ JOAN MARAGALL CRISTIANISME I 
CULTURAL

Col·laboració en el projecte «Raó i emoció: societat, política i religió», 
seleccionat en el marc de la convocatòria de projectes de reflexió del Palau 
Macaya

10.000 FUNDACIÓ LA VINYA D'ACCIÓ SOCIAL
Acompanyament a la gent gran en situació de soledat dels barris de 
Bellvitge i Gornal

10.000 FUNDACIÓ SINAPSI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Neurorehabilitació per a persones amb diversitat funcional per dany 
cerebral adquirit

10.000 FUNDACIÓ STEP BY STEP, FUNDACIÓ Torneig tram Barcelona open de tennis en cadira de rodes

10.000 FUNDACIÓN BABEL PUNTO DE ENCUENTRO
Projecte «Artífex: coaching social», convocatòria d'inserció sociolaboral 
2018

10.000
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
FORTUNY I ALBORS

Solidaritat intergeneracional i treball en xarxa

10.000 FUNDACIÓN MAS
Projecte «Beques Más, taller de comandaments intermedis, gerents de 
botiga 2018» per facilitar la inserció laboral de joves desocupats

10.000 GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS DEL VIH
Projecte «Infodrogas-VIH», reducció de riscos en el consum de drogues 
en persones amb el VIH

10.000 LA NAVE PRODUCCIONES TEATRALES Convocatòria d'Innova Cultural, projecte «Teatre per a la igualtat»

10.000 LA SEMILLA DE TRIGO
Projecte «Llavors: projecte social maternoinfantil», convocatòria de lluita 
contra la pobresa infantil i l'exclusió social 2018

10.000 MUSEU DE VALLS
Conveni per al desenvolupament de l'exposició «Cendrós, un empresari 
d'acció» al Museu de Valls

10.000 ONG NUTRICIÓN SIN FRONTERAS
Col·laboració en el projecte «Reduir el malbaratament de l'alimentació al 
planeta», seleccionat en la convocatòria de projectes de Reflexió del Palau 
Macaya

10.000 SAN VICENTE DE PAUL MADRID
Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social en el projecte «Vacances 
de conte»

10.000 SOCIDROGALCOHOL
Col·laboració amb la campanya «Trenca l'estigma» de la Sociedad 
Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y otras 
Toxicomanías

10.000
SURFADDICT - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SURF 
ADAPTADO

Convocatòria per a persones en risc de pobresa i exclusió social

9.920 OAGC SERVEI CATALÀ SALUT
Projecte «Donació d'òrgans, una mirada cultural i religiosa», seleccionat en 
el marc de la convocatòria de projectes de reflexió

9.850 BOREAL

Projecte «Atenció global en drogodependències»: convocatòria Burgos 
(Miranda de Ebro) per impulsar iniciatives dirigides a persones en 
vulnerabilitat social amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i 
fomentar la igualtat d'oportunitats

9.524 FITSALVADOR
Projecte que promou la integració social i l'envelliment actiu, saludable i a 
casa de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat social

9.500 ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA
Col·laboració en el projecte «Evoluciona en igualtat: diàleg intercultural 
entre dones i homes de tots els orígens»

9.450 AFA BOCAIRENT Estimulació cognitiva en fases inicials de la malaltia d'Alzheimer

9.450
LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 
POPULAR DE SEVILLA

Proyecto «Centre juvenil d'orientació per a la salut». Intervenció social per 
a la millora de la convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per 
contribuir a la promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat 
de condicions
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9.410 CENTRE DE VISIÓ PER COMPUTADOR
Col·laboració en el projecte «El futur que volem», impuls a la intel·ligència 
artificial, ètica i participació ciutadana, seleccionat en el marc de la 
convocatòria de projectes de reflexió al Palau Macaya

9.300 SEEC SECCIÓ BALEAR
Conveni per al desenvolupament del XXIV Curs de pensament i cultura 
clàssica

9.070 LABOR ACTIV@TE. DIAGRAMA
Programa «Emancipació i autonomia» per a persones joves extutelades de 
la província de Castelló

9.000 ASOCIACIÓN IZARBIDE
Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent gran en activitats 
tecnològiques, socials i culturals, i donar suport als projectes gent 3.0

9.000 CÀRITAS DIOCESÀ DE TERRASSA
Col·laboració amb Càritas Terrassa per afavorir el desenvolupament de les 
diverses activitats de caràcter cultural i social

9.000 FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA
Conveni «Pública19» per contribuir a la sensibilització de la societat sobre 
problemes socials a través de continguts artístics, culturals i socials en 
col·laboració amb institucions del país

9.000 FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA
Programa per a la realització de la VIII edició de les trobades 
internacionals de gestió cultural «Pública 2018»

8.805 XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI
Col·laboració en el projecte «Salut i natura» seleccionat en el marc de la 
convocatòria de projectes de reflexió del Palau Macaya

8.770 FUNDACIÓ BCN FORMACIÓ PROFESSIONAL
Col·laboració en el projecte «Tribunes de reflexió al voltant dels reptes de 
la formació professional», seleccionat en el marc de la convocatòria de 
projectes de reflexió al Palau Macaya

8.690
ASOCIACIÓN DE PADRES DE CELÍACOS DE LA 
PROVINCIA DE LAS PALMAS

Millorant la qualitat de vida del malalt celíac a través de l'orientació i 
l'assessorament nutricional a la província de Las Palmas

8.100 VOLUNTARIS EN ASSESSORIA EMPRESARIAL
Convocatòria de projectes d'inserció sociolaboral «CIVIS SUI» per 
reforçar les aptituds de persones amb discapacitat o situació de 
vulnerabilitat social, per tal de potenciar la seva inserció laboral

8.000 ASOCIACIÓN CULTURAL DE ALMADIEROS NAVA.
Convocatòria Innova Cultural 2018, projecte «Paseo Burgui i renovació 
Museo de la Almadia»

8.000
FEDERACIÓ D'ENTITATS D'ATENCIÓ I D'EDUCACIÓ A 
LA INFÀNCIA I A L'ADOLESCÈNCIA (FEDAIA)

Conveni per desenvolupar l'activitat «Somriure per a la infància a Port 
Aventura» el 9 de juny de 2018 dins el marc de col·laboració de la defensa 
dels drets de la infància i l'adolescència en risc d'exclusió social

8.000 FUNDACIÓ EDUCATIU FLOS I CALCAT
Col·laboració per al desenvolupament de diverses activitats de caràcter 
social i cultural

8.000 REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE BAR.
Conveni per a l'edició d'un llibre biogràfic amb motiu del centenari de la 
mort de l'arquitecte Josep Domènech i Estapà

8.000 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Conveni per a la col·laboració en activitats del Grup de Cerca 
Interdisciplinària en Immigració (GRITIM)

7.630 AS. HEMOFÍLIA DE BURGOS

Projecte «Hemofília: informació i suport», convocatòria Burgos per 
impulsar iniciatives dirigides a persones en vulnerabilitat social amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat 
d'oportunitats

7.442 LADD
Col·laboració en el projecte «Inclusió laboral de persones amb discapacitat 
laboral», seleccionat en el marc de la convocatòria de projectes de reflexió 
al Palau Macaya

7.360 UNIVERSITAT DE MÚRCIA
Col·laboració per a l'assessorament dins el marc de la promoció de la 
recerca, la formació i la transferència del coneixement

7.260 RESIDENCIA DE INVESTIGADORES Conveni de col·laboració per a l'organització d'Impulsa ciència

7.000
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID

Col·laboració per a l'organització del curs «El gènere en l'agenda 2030 de 
desenvolupament sostenible»

6.800 ASOCIACIÓN PROV. PARKINSON CANARIAS
«Ajuda'm a Caminar», convocatòria les Canàries per al desenvolupament 
d'un projecte per al suport, el benestar i el desenvolupament dels afectats 
per la malaltia de Parkinson

6.600 FUNDACIÓN APIP-ACAM
Conveni per al desenvolupament i l'organització de la jornada 
«Col·laborant en una estratègia immigratòria»

6.590 SEEC SECCIÓ BALEAR
«I curs d'estiu: la música a l'antiguitat clàssica», un ritme que s'apodera dels 
homes

6.375 FECAFAMM BARCELONA
Col·laboració en el projecte «El dret a la capacitat jurídica en salut 
mental», seleccionat en el marc de la convocatòria de projectes de reflexió 
del Palau Macaya

6.300 FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA

Col·laboració en la celebració del cicle de conferències «Minerals i fòssils, 
font de sostenibilitat i cultura» que tindrà lloc en el marc del saló 
Exponier, organitzat per Fira de Barcelona, així com per a l'organització a 
CosmoCaixa de l'activitat d'exploració «De la fluorescència a la 
radioactivitat»

5.500 ASOCIACIÓN DAN ZASS
Projecte «La dansa com a expressió en les persones amb trastorn de 
l'espectre de l'autisme»
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5.500 FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES ILLE
Conveni col·laboració per a la divulgació del projecte «Navegant per la 
complexitat del segle XXI. Ciència, intel·ligència i creativitat»

5.150 LIGA GADITANA DE EDUC. Y CULTURA POPULAR

Centre juvenil d'orientació per a la salut: projecte d'intervenció social per a 
la millora de la convivència ciutadana intercultural i socioeducativa per 
contribuir a la promoció de la salut, la prevenció de la violència i la igualtat 
de condicions

5.000 AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT Beca Carnet Jove Connecta't a l'acció social 2018

5.000 AJUNTAMENT D'ELX
Organització d'una escola oberta d'estiu al barri de Carrús per a joves en el 
marc del programa de dinamització comunitària de l'Ajuntament d'Elx

5.000 AMUVIM
Conveni per fomentar el voluntariat tecnològic i social i la participació 
activa de la gent gran

5.000
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 
ALZHEIMER NTRA. SRA. DE GUADALUPE

Col·laboració en el projecte «El record de cadascú és el compromís de 
tots»

5.000 ELISAVA-ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY
Organització i execució de l'activitat «Amb mitjons a la plaça» per 
fomentar la cohesió social

5.000 FUND. HAZLOPOSIBLE Conveni col·laboració «Tens talent» de la Fundación Hazloposible

5.000
FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LES ILLES 
BALEARS

Conveni per a la realització d'un concert participatiu a la catedral de Palma

5.000 FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL
Conveni d'ajuda per al desenvolupament de l'acte «Posa el cor per cuidar 
el teu cervell» amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran

5.000 FUNDACIÓN CAJASOL
Col·laboració en el projecte documental «Rodar en andalús, anys 80», que 
mostra l'auge de la cultura cinematogràfica andalusa

5.000 FUNDACIÓN WASSU

Contribució a l'organització de l'acte «Jornades internacionals sobre 
mutilació genital femenina (MGF): explorant estratègies i bones 
pràctiques», que tindrà lloc entre el 19 i el 21 de novembre de 2018 a 
CaixaForum Barcelona, per commemorar el Dia Internacional de 
l'Eliminació de la Violència de Gènere

5.000 PEÑASCAL S. COOP. Trobada Nacional i Europea d'Escoles de Segona Oportunitat 2018

5.000 UNIVERSITAT LOYOLA ANDALUSIA
Col·laboració en l'elaboració del IV Congrés Internacional d'Estudis del 
Desenvolupament
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