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Introducció 

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) estableix, per a 
les administracions públiques, la necessitat d’elaborar plans estratègics de 
subvencions d’abast plurianual.  

Concretament, l’article 8.1 de la LGS disposa que els òrgans de les administracions 
públiques o qualssevol ens que proposin l’establiment de subvencions, amb caràcter 
previ, han de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que 
es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els 
costos previsibles i les fonts de finançament, que s’han de supeditar, en tot cas, als 
objectius d’estabilitat pressupostària.  

En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, cada departament ha 
d’aprovar un pla estratègic amb la previsió dels ajuts públics a concedir en l’àmbit de 
les seves competències, el qual ha d’incloure els ajuts i les subvencions del seus 
òrgans, així com dels organismes i altres ens públics que formin part del seu sector 
públic. Les transferències entre departaments i la resta del seu sector públic resten 
excloses del contingut del pla.  

L’elaboració de la previsió s’ajusta a la normativa aplicable i, en concret, a tot allò que 
disposa amb caràcter bàsic la LGS, i al capítol IX (Les subvencions i les transferències 
de la Generalitat de Catalunya) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 

El Pla estratègic de subvencions es configura com un instrument d’utilitat des de 
diverses perspectives, atès que hi conflueixen: 

• La materialització dels principis que regulen la concessió de les subvencions i 
la seva justificació: publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i 
no-discriminació; eficàcia en el compliment dels objectius fixats per 
l'administració atorgant i eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos 
públics.  

• La planificació de les polítiques en l’àmbit dels ajuts públics d’un mateix 
departament.  

• El foment de la transparència, atès que els plans estratègics de subvencions 
són objecte de publicitat activa.  

• Mesures de seguiment i control dels ajuts públics, amb l’objectiu de realitzar les 
correccions oportunes i així incrementar els nivells d’eficiència i eficàcia en la 
gestió de la despesa pública d’aquest sector de l’activitat. 

Finalitat, naturalesa jurídica i finançament 

L’objectiu del Pla estratègic de subvencions és adequar les necessitats públiques que 
s’han de cobrir a través d’ajuts públics a les previsions dels recursos disponibles, 
mitjançant la implementació de polítiques públiques eficaces i eficients. Per tant, és un 
instrument de planificació, gestió i control, que esdevé d’utilitat tant per als operadors 
públics com, des de la perspectiva del retiment de comptes, per a la ciutadania.  

Per facilitar aquest assoliment és fonamental l’establiment normalitzat de canals de 
cooperació dirigits a la coordinació dels diferents òrgans de gestió del departament i 
els organismes i ens públics que formen part del seu sector públic.  
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El Pla estratègic de subvencions no té caràcter normatiu i el seu contingut no genera 
drets ni obligacions a favor dels beneficiaris potencials, els quals no poden exigir 
indemnitzacions o compensacions si el pla no s’executa en els termes establerts.  

Així doncs, el Pla estratègic de subvencions és un instrument programàtic i la seva 
efectivitat queda condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies d’ajuts 
públics, mitjançant les convocatòries o els convenis o resolucions de concessions 
corresponents, així com les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.  

Per tant, les línies previstes resten condicionades a l’existència de dotació 
pressupostària adient i suficient, ja sigui mitjançant fons propis o provinents d’altres 
administracions o entitats. I, en tot cas, el Pla estratègic de subvencions s’haurà 
d’adequar a les modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg del seu 
període de vigència.  

Per acabar, l’establiment d’ajuts públics queda supeditat al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa les consignacions pressupostàries 
aprovades, les disposicions normatives i els actes administratius que en regulin la 
concessió, s’han d’ajustar en cada moment a aquests objectius. 

Àmbit d’aplicació subjectiu 

Durant la vigència del Pla estratègic de subvencions del Departament d’ Acció Exterior 
i Govern Obert, els òrgans gestors del departament i les entitats del sector públic 
adscrites que tenen previst atorgar ajuts públics són els següents:  

Òrgans del departament Nombre de línies 

Secretaria d’Acció Exterior del Govern 24 

Secretaria de Govern Obert 3 

Direcció General de Participació, Processos 
Electorals i Qualitat Democràtica 5 

Subdirecció General de Processos Electorals i 
Democràcia Directa 1 

Total per òrgans del Departament 33 

Entitats del sector públic Nombre de línies 

Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament 7 

Institut Català Internacional per la Pau 4 

Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) 2 

Total per entitats del sector públic 13 

Total departament i sector públic  46 

Àmbit d’aplicació objectiu  

La subvenció és la forma principal per vehicular l’activitat de foment econòmic. No 
obstant això, els ajuts públics inclouen una heterogeneïtat de figures addicionals 
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(prestacions, ajuts, beques, etc.) que també han de ser objecte del Pla estratègic de 
subvencions. 

Per tant, el Pla estratègic de subvencions té el mateix àmbit objectiu que el que 
estableix l’article 96 bis 2 bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que inclou la 
informació de totes les disposicions de fons públics fetes sense contraprestació a favor 
de persones físiques o jurídiques per raó de llur estat, situació o fet en què es trobin o 
que suportin, amb la finalitat de cobrir-ne les necessitats i els drets bàsics o altres 
raons d’interès general, d’acord amb la normativa sectorial aplicable, i també les 
mesures de foment econòmic atorgades pels subjectes inclosos en l’apartat anterior, 
independentment del règim jurídic aplicable i de la seva denominació. 

Marc estratègic 

Per una banda, les subvencions i la resta d’ajuts públics previstos en el Pla estratègic 
de subvencions del Departament d’ Acció Exterior i Govern Obert es vinculen amb el 
Pla de Govern de la XIV Legislatura de la manera següent:  

PLA DE GOVERN 

 

Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 
democràtic al món 

Àmbit  Acció exterior 

Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 

Mesura  Donar suport a la internacionalització de les 
institucions i de la societat civil catalana 

Mesura  Incrementar la presència i la influència del 
Govern en fòrums multilaterals 

Objectiu  Contribuir al desenvolupament global, al foment 
de la pau i dels drets humans 

Mesura  Reenfocar estratègicament la política de 
cooperació, a partir del diàleg amb els diversos 
actors del sector, tenint en compte el context 
post COVID-19 

Objectiu  Enfortir les relacions bidireccionals amb la 
Catalunya Exterior 

Mesura  Potenciar la col·laboració amb la ciutadania i 
les comunitats catalanes a l’exterior 

Mesura  Recuperar la memòria històrica dels catalans a 
l’exterior, i particularment dels diferents exilis 
que han viscut al llarg dels segles mitjançant 
acords amb les entitats locals, regionals i 
estatals 

Mesura  Reformular el model de comunitats catalanes a 
l’exterior 

Àmbit  Bon govern i govern obert 
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Objectiu  Desplegar una administració eficient, 
professional i excel·lent al servei de les 
persones en compliment dels principis bàsics 
del bon govern 

Mesura  Optimitzar l’organització interna en matèria 
formativa de govern i Administració pública de 
la Generalitat i el seu sector públic 

Objectiu  Enfortir el bon govern i avançar cap a un 
govern obert per crear valor públic dins i fora de 
les institucions 

Mesura  Consolidar el govern obert des d’una estratègia 
transversal a través de polítiques públiques de 
participació ciutadana, transparència, dades 
obertes, accés a la informació, rendició de 
comptes, integritat institucional, i democràcia 
electrònica i digitali 

Mesura  Dinamitzar l’ecosistema de participació per 
generar el coneixement, els recursos i les 
metodologies que contribueixin a un model de 
participació ciutadana de país basat en 
l’excel·lència 

 

D’altra banda, aquestes mateixes subvencions i ajuts públics contribueixen a 
l’assoliment dels següents objectius departamentals i estratègics fixats pel 
departament: 

PLA DEPARTAMENTAL 

Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que 
mobilitzi els actius del conjunt de departaments 
i de la societat catalana. 

   Objectiu estratègic  Promocionar l'excel·lència catalana arreu 

 

Objectiu departamental  Contribuir al desenvolupament global 
sostenible, al foment de la pau i dels drets 
humans. 

   Objectiu estratègic  Impulsar la recerca, la difusió i l'acció des del 
vessant de la cultura de la pau en la societat 
catalana i en l'àmbit internacional 

   Objectiu estratègic  Millorar l'abast i l'impacte de les actuacions de 
desenvolupament 

 

Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que 
mobilitzi els actius del conjunt de departaments 
i de la societat catalana. 

   Objectiu estratègic  Promocionar l'excel·lència catalana arreu 

   Objectiu estratègic  Posicionar Catalunya com a referent a la Unió 
Europea i a la Mediterrània 
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   Objectiu estratègic  Promocionar l'excel·lència catalana arreu 

 

Objectiu departamental  Contribuir al desenvolupament global 
sostenible, al foment de la pau i dels drets 
humans. 

   Objectiu estratègic  Millorar l'abast i l'impacte de les actuacions de 
desenvolupament 

   Objectiu estratègic  Impulsar l'enfortiment dels agents catalans de 
la cooperació al desenvolupament, en tot el 
territori 

   Objectiu estratègic  Millorar l'abast i l'impacte de les actuacions de 
desenvolupament 

 

Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que 
mobilitzi els actius del conjunt de departaments 
i de la societat catalana. 

   Objectiu estratègic  Intensificar i enfortir el vincle i l'atenció als 
catalans i catalanes que resideixen a l'exterior 

   Objectiu estratègic  Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit 
bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals 

   Objectiu estratègic  Promocionar l'excel·lència catalana arreu 

 

Objectiu departamental  Contribuir al desenvolupament global 
sostenible, al foment de la pau i dels drets 
humans. 

   Objectiu estratègic  Millorar de forma contínua el cicle de política 
pública de cooperació al desenvolupament, de 
forma coordinada amb els diferents agents i 
amb el conjunt de la Generalitat 

   Objectiu estratègic  Impulsar la recerca, la difusió i l'acció des del 
vessant de la cultura de la pau en la societat 
catalana i en l'àmbit internacional 

 

Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que 
mobilitzi els actius del conjunt de departaments 
i de la societat catalana. 

   Objectiu estratègic  Intensificar i enfortir el vincle i l'atenció als 
catalans i catalanes que resideixen a l'exterior 

   Objectiu estratègic  Promocionar l'excel·lència catalana arreu 

 

Objectiu departamental  Millorar la governança apoderant la ciutadania 
amb polítiques de govern obert. 

   Objectiu estratègic  Facilitar i promoure espais i mecanismes de 
participació ciutadana de qualitat per millorar 
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les polítiques públiques i per transformar les 
administracions fent-les més permeables a les 
demandes ciutadanes 

 

Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que 
mobilitzi els actius del conjunt de departaments 
i de la societat catalana. 

   Objectiu estratègic  Intensificar i enfortir el vincle i l'atenció als 
catalans i catalanes que resideixen a l'exterior 

   Objectiu estratègic  Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit 
bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals 

   Objectiu estratègic  Posicionar Catalunya com a referent a la Unió 
Europea i a la Mediterrània 

   Objectiu estratègic  Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit 
bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals 

 

Objectiu departamental  Contribuir al desenvolupament global 
sostenible, al foment de la pau i dels drets 
humans. 

   Objectiu estratègic  Impulsar la recerca, la difusió i l'acció des del 
vessant de la cultura de la pau en la societat 
catalana i en l'àmbit internacional 

 

Objectiu departamental  Millorar la governança apoderant la ciutadania 
amb polítiques de govern obert. 

   Objectiu estratègic  Potenciar la transparència (dret d'accés i 
publicitat activa), així com la comprensibilitat de 
la informació publicada 

   Objectiu estratègic  Incrementar el volum i la qualitat del catàleg de 
dades obertes de la Generalitat i de Catalunya, 
amb perspectiva de gènere i per potenciar-ne 
l'ús estratègic i col·laboratiu per fer front als 
reptes socials, econòmics i mediambientals de 
país 

 

Objectiu departamental  Millorar i innovar l'organització dels processos 
electorals i consultes populars de la Generalitat 
per facilitar la participació de la ciutadania. 

   Objectiu estratègic  Innovar en la gestió i la logística dels processos 
electorals i consultes populars, tot incidint en la 
digitaització de diferents tràmits dels processos 

   Objectiu estratègic  Garantir la legitimitat integral dels processos 
electorals i consultes populars a través de la 
seva planificació i execució de forma fiable, 
segura i transparent 
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Àmbit d’aplicació material 

Els programes pressupostaris i les finalitats amb a les quals s’estableixen ajuts públics 
són:  

• Cooperació al desenvolupament - Relacions exteriors i cooperació 

• Organització, gestió i seguiment de processos electorals - Administració i 
serveis generals 

• Relacions exteriors - Relacions exteriors i cooperació 

• Transparència i Govern obert - Administració i serveis generals 

Línies d’ajuts públics 

Cadascuna de les línies d’ajuts públics inclou una previsió de convocatòries al llarg de 
la vigència del Pla estratègic de subvencions.  

La informació que detalla cada línia és la següent: 

• Identificació de la línia de l’ajut públic. Denominació, codificació i òrgans 
gestors responsables de la tramitació.  

• Marc estratègic. Es relaciona l’ajut públic amb les prioritats establertes en el 
Pla de Govern, en el Pla departamental i en altres instruments de planificació. 
També s’informa de les finalitats generals de l’ajut públic, derivades dels 
programes pressupostaris.  

• Disseny. En aquest apartat s’informa sobre la necessitat i l’objectiu de l’ajut 
públic, la identificació de mesures alternatives i el marc normatiu en el qual 
s’insereix la política pública, així com l’eventual participació d’altres actors en la 
seva configuració. Així mateix, es detalla la tipologia i el perfil dels beneficiaris i 
es concreta l’impacte econòmic i territorial previst. Addicionalment, s’esmenten 
altres aspectes que incideixen en la gestió de l’ajut públic: la modalitat de 
concessió i el tipus de justificació, l’existència de clàusules d’inclusió social, la 
intervenció d’entitats col·laboradores i la consideració d’ajut d’Estat o ajut en 
espècie.  

• Finançament. Per a cadascun dels anys de vigència del Pla estratègic de 
subvencions, s’exposa si es preveu convocar o concedir l’ajut públic de la línia 
de referència i, en cas que es prevegi, s’indica si l’execució és anual, 
plurianual, anticipada o anticipada i plurianual. D’altra banda, es detallen els 
imports a destinar, especificant els fons de finançament.  

• Indicadors. En els anys per als quals es preveuen convocatòries o 
concessions, s’especifiquen indicadors pressupostaris, indicadors d’activitat i 
indicadors de resultat.  

L’establiment dels ajuts públics (ja sigui mitjançant bases reguladores i convocatòries, 
o concessions directes mitjançant resolucions i convenis) s’ha d’ajustar a tot el que 
estableixi el Pla estratègic de subvencions, sens perjudici de les modificacions que 
introdueixen els instruments jurídics que els regulen, els quals han d’incloure el termini 
necessari per a la consecució, realització o assoliment dels objectius de cadascuna de 
les línies d’ajuts públics.  
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A l’annex 1 d’aquest Pla estratègic de subvencions es poden consultar les diferents 
línies d’ajuts públics que té previst concedir el Departament d’ Acció Exterior i Govern 
Obert i les entitats públiques que hi estan adscrites. 

A l’annex 2 d’aquest Pla estratègic de subvencions es poden consultar les 
actualitzacions de les línies d’ajuts del pla anterior encara obertes en l’última 
actualització del Pla estratègic de subvencions 2019-2021. 

Beneficiaris 

Els ajuts públics s’atorguen mitjançant convocatòria pública o a través de la signatura 
de convenis o resolucions de concessió directa a favor dels beneficiaris.  

Es consideren beneficiàries totes les persones físiques o jurídiques, les entitats o 
associacions públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus de 
comunitat econòmica que hagin de realitzar l’activitat o el projecte que fonamenti 
l’atorgament, o que es trobin en una situació que en legitimi la concessió. 

Cadascuna de les línies d’ajuts públics incorpora informació sobre el tipus de 
beneficiari al qual va dirigit (persones físiques que no desenvolupen activitat 
econòmica, petites i mitjanes empreses i persones físiques que desenvolupen activitat 
econòmica, persones jurídiques que no desenvolupen activitat econòmica, etc.), així 
com el detall sobre si es destina a un perfil de beneficiari concret (joves, dones, 
infants, etc.). 

Modalitats de concessió 

Els ajuts públics que s’enquadren en aquest Pla estratègic de subvencions s’atorguen 
mitjançant alguna de les modalitats següents:  

• En règim de concurrència competitiva: la concessió s’estableix mitjançant un 
ordre de prelació de les sol·licituds presentades de conformitat amb els criteris 
de valoració fixats a les bases reguladores i a la convocatòria.  

• En règim de concurrència no competitiva: es concedeixen ajuts o subvencions 
en atenció a la mera concurrència d'una determinada situació de la persona o 
entitat beneficiària, sense que sigui necessari establir la comparació ni la 
prelació entre sol·licituds.  

• Sense concurrència o concessió directa, en els casos d’ajuts públics següents:  

− Previstos nominativament en el pressupost de cada departament o 
entitat.  

− Els imposats per normes de rang legal.  

− Amb caràcter excepcional, altres subvencions en què s’acreditin raons 
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres de degudament 
justificades que dificultin la seva convocatòria pública. S’inclouen les 
aportacions en què per l’especificitat i les característiques del beneficiari 
o de l’activitat subvencionada no és possible, d’una manera 
objectivable, promoure la concurrència.  

− Quan els beneficiaris són corporacions i entitats locals i el seu 
objecte és inclòs en plans o programes prèviament aprovats, que 
substitueixen les bases reguladores.  
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− Per al finançament global d’entitats de dret públic o privat amb 
participació minoritària de la Generalitat, derivades de llurs normes de 
creació, estatuts i altres disposicions.  

Segons la modalitat de concessió, les línies d’ajuts públics d’aquest Pla estratègic de 
subvencions es distribueixen de la manera següent:  

Modalitat de concessió Nombre de línies 

Concurrència competitiva 16 

Concurrència no competitiva 1 

Sense concurrència 29 

Total 46 

Període de vigència 

Les previsions d’aquest Pla estratègic de subvencions tenen un període de vigència de 
quatre anys.  

Entra en vigor el dia següent a la seva signatura i comprèn els exercicis 2022, 2023, 
2024 i 2025. 

Seguiment, avaluació i actualització  

Les línies d’ajuts públics d’aquest Pla estratègic de subvencions contenen un apartat 
amb indicadors, els quals permeten fer efectiu el règim de seguiment i avaluació de la 
planificació de les convocatòries anuals previstes durant la vigència del Pla. Aquestes 
actuacions són independents dels treballs de comprovació dins el marc d’actuació del 
control financer.  

Per a cadascun dels indicadors i per als anys de vigència del pla en els quals es 
preveu convocatòria, s’estableixen els valors objectius esperats i, quan aquests 
s’hagin materialitzat o els correspongui materialitzar-se, els valors efectivament 
obtinguts. D’aquesta manera es poden comparar les desviacions produïdes entre la 
planificació i l’execució.  

Raons d’eficàcia i eficiència observades arran de les tasques de seguiment i avaluació 
poden motivar la modificació, substitució o eliminació de línies d’ajut públic. Així 
mateix, si s’esdevenen circumstàncies socials, econòmiques o d’interès públic que 
aconsellen adoptar noves línies d’ajuts públics, el Pla estratègic de subvencions 
s’entendrà modificat automàticament. Atès el caràcter econòmic d’aquesta modificació, 
s’han de realitzar les modificacions pressupostàries necessàries d’acord amb la 
normativa vigent, respectant el contingut general bàsic i programàtic del Pla estratègic 
de subvencions, el qual haurà d’incorporar la informació exigida per a les línies d’ajuts 
públics.  

Es preveuen tres tipologies d’indicadors: 

1. Indicadors pressupostaris: relatius al cicle de la gestió pressupostària de la 
despesa de fons públics destinats a aquest sector de l’activitat administrativa.  

2. Indicadors d’activitat: proporcionen informació sobre determinats aspectes de les 
actuacions administratives, com un calendari de previsió de convocatòria o 
concessió.  
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3. Indicadors de resultat: mesuren el grau d’assoliment dels objectius des de la 
perspectiva de l’impacte o l’objectiu perseguit amb la concessió de l’ajut públic, 
amb la previsió del termini necessari per a la seva consecució. Els centres gestors 
de cada línia d’ajut públic són els responsables d’elaborar, com a mínim, un 
indicador de resultat.  

Les subvencions i la resta d’instruments emprats per vehicular l’activitat de foment 
econòmic que s’inclouen en aquest Pla estratègic de subvencions constitueixen 
mitjans adequats per contribuir a l’assoliment dels objectiu estratègics del Departament 
d’ Acció Exterior i Govern Obert, que són els resultats esperats en un horitzó de mitjà 
termini.  

Segons l’objectiu estratègic, els indicadors de resultat per a cadascuna de les 
convocatòries d’aquest Pla estratègic de subvencions són els següents: 

Objectiu estratègic 

Incrementar el volum i la qualitat del catàleg de dades obertes de la Generalitat i de 
Catalunya, amb perspectiva de gènere i per potenciar-ne l'ús estratègic i col·laboratiu 
per fer front als reptes socials, econòmics i mediambientals de país. 

Codi indicador 
Descripció 
de 
l’indicador 

2022   2023   2024   2025   

  Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment 

 XGO_1.1_0026.1 

Seguiment 
anual de 
l’execució 
de l’ajut. 

   1  1  1   

Objectiu estratègic  

Potenciar la transparència (dret d'accés i publicitat activa), així com la comprensibilitat 
de la informació publicada. 

 

Objectiu estratègic  

Facilitar i promoure espais i mecanismes de participació ciutadana de qualitat per 
millorar les polítiques públiques i per transformar les administracions fent-les més 
permeables a les demandes ciutadanes. 

Codi indicador 
Descripció 
de 
l’indicador 

2022   2023   2024   2025   

  Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment 

  XGO_1.2_0025.1 

Seguiment 
anual de 
l’execució 
de l’ajut. 

 1    1    1      
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Objectiu estratègic 

Innovar en la gestió i la logística dels processos electorals i consultes populars, tot 
incidint en la digitalització de diferents tràmits dels processos. 

 

Codi indicador Descripció de 
l’indicador 2022   2023   2024   2025   

  Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment 

 XGO_1.4_0027.1 
Projectes 
educatius 
subvencionats. 

 4    4    4    4   

XGO_1.4_0032.1 

Aplicació 
pràctica de la 
recerca - 
nombre 
d'elements que 
es poden 
aplicar. 

 5    5    5    5  

XGO_1.4_0031.1 

Ítems 
d'informació 
sobre la 
participació 
ciutadana en 
els ens locals 
de Catalunya. 

1    1    

 XGO_1.4_0029.1 

Seguiment 
anual de 
l’execució de 
l’ajut. 

 1    1    1    1  

 XGO_1.4_0030.1 

 Ens locals 
que reben 
assessorament 
que comencen 
a utilitzar la 
plataforma 
Decidim. 

 15               

Codi indicador 
Descripció 
de 
l’indicador 

2022   2023   2024   2025   

  Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment 

  XGO_3.3_0028.1 
Ajuts a les 
formacions 
polítiques. 

     5           
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Objectiu estratègic  

Garantir la legitimitat integral dels processos electorals i consultes populars a través de 
la seva planificació i execució de forma fiable, segura i transparent. 

 

Objectiu estratègic 

Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit bilateral, les xarxes i davant dels 
organismes internacionals. 

Codi indicador 
Descripció 
de 
l’indicador 

2022   2023   2024   2025   

  Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment 

 XGO_3.4_0033.1 
 Ajuts a les 
formacions 
polítiques. 

             18   

Codi indicador 
Descripció 
de 
l’indicador 

2022   2023   2024   2025   

  Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment 

 
XGO_4.2_0001.1 

Seguiment 
anual de 
l'execució 
de l'ajut. 

 1    1    1    1   

XGO_4.2_0024.1 

Seguiment 
anual de 
l’execució 
de l’ajut. 

 1    1    1    1   

XGO_4.2_0004.1 

Seguiment 
anual de 
l’execució 
de l’ajut. 

 1    1    1    1   

XGO_4.2_0011.1 

Seguiment 
anual de 
l’execució 
de l’ajut. 

 1    1    1    1   

XGO_4.2_0018.1 

Seguiment 
anual de 
l’execució 
de l’ajut. 

 1    1    1    1   

XGO_4.2_0008.1 

Nombre de 
projectes 
que s’han 
dut a terme 
gràcies a la 
subvenció. 

 1    1    1    1   

XGO_4.2_0009.1 

Nombre de 
projectes 
que s’han 
dut a terme 
gràcies a la 
subvenció. 

 1    1    1    1   
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Objectiu estratègic 

Posicionar Catalunya com a referent a la Unió Europea i a la Mediterrània. 

 

XGO_4.2_0013.1 

Nombre de 
projectes 
que s’han 
dut a terme 
gràcies a la 
subvenció. 

     1    1    1   

XGO_4.2_0007.1 

Nombre de 
projectes 
que s’han 
dut a terme 
gràcies a la 
subvenció. 

    1    1    1   

XGO_4.2_0002.1 

Seguiment 
anual de 
l’execució 
de l’ajut. 

 1    1    1    1   

XGO_4.2_0017.1 

Nombre de 
delegacions 
que s'han 
beneficiat 
d'una 
persona 
becada. 

  19  21  22  

XGO_4.2_0014.1 

Seguiment 
de 
l'execució 
de l'ajut. 

1        

XGO_4.2_0010.1 

Nombre de 
projectes 
que s’han 
dut a terme 
gràcies a la 
subvenció. 

1  1  1    

Codi indicador 
Descripció 
de 
l’indicador 

2022   2023   2024   2025   

  Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment 

 XGO_4.3_0020.1 

Percentatge 
de 
beneficiaris 
en relació 
amb el 
nombre de 
sol·licituds 
rebudes. 

 80    80    80    80   

XGO_4.3_0015.1 

Nombre de 
projectes 
que s'han 
dut a terme 
gràcies a la 
subvenció. 

 1    1    1    1  
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Objectiu estratègic 

Promocionar l'excel·lència catalana arreu. 

 

Objectiu estratègic 

Intensificar i enfortir el vincle i l'atenció als catalans i catalanes que resideixen a 
l'exterior. 

Codi indicador Descripció de 
l’indicador 2022   2023   2024   2025   

  Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment 

 XGO_4.4_0023.1 

 Percentatge de 
sol·licituds amb 
atorgament en 
relació amb les 
presentades. 

 80    80    80    80   

XGO_4.4_0021.1 

Percentatge de 
beneficiaris en 
relació amb el 
nombre de 
sol·licituds 
rebudes. 

100  100  100  100  

XGO_4.4_0003.1 Nombre d'ajuts 
atorgats. 1  1  1  1  

XGO_4.4_0012.1 Nombre d'ajuts 
atorgats. 1  1  1  1  

XGO_4.4_0016.1  Nombre de 
premis atorgats.  8    8    8    8  

 XGO_4.4_0046.1 

Nombre 
d'especialitzacions 
en l'àmbit de les 
relacions 
internacionals que 
han estat objecte 
de les beques.  

 4    4    4    4  

 XGO_4.4_0045.1 

 Nombre de 
graduats/ades 
beneficiaris/àries 
de les beques. 

 2    2    2    2   

Codi indicador 
Descripció 
de 
l’indicador 

2022   2023   2024   2025   

  Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment 

 XGO_4.5_0019.1 

Nombre de 
sol·licituds 
d'entitats 
presentades. 

 80    80    80    80   

XGO_4.5_0006.1 
Nombre de 
persones 
presentades. 

 50    50    50    50  



 

19 

 

 

Objectiu estratègic 

Millorar de forma contínua el cicle de política pública de cooperació al 
desenvolupament, de forma coordinada amb els diferents agents i amb el conjunt de la 
Generalitat. 

 

Objectiu estratègic 

 Millorar l'abast i l'impacte de les actuacions de desenvolupament. 

 XGO_4.5_0022.1 

 Nombre 
d'arxius 
recuperats 
gràcies a 
aquest ajut. 

 3    3    3    3  

Codi indicador 
Descripció 
de 
l’indicador 

2022   2023   2024   2025   

  Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment 

XGO_5.1_0005.1  

Mesurar 
l’absorció 
de l'ajut, 
mesurat 
com a 
percentatge 
justificat i 
abonat. 

 100    100    100    100   

Codi indicador 
Descripció 
de 
l’indicador 

2022   2023   2024   2025   

  Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment 

XGO_5.2_0034.1 

Percentatge 
de 
subvencions 
atorgades en 
relació amb 
les sol·licituds 
presentades. 

 65               

XGO_5.2_0035.1 

Percentatge 
de 
subvencions 
atorgades en 
relació amb 
les sol·licituds 
presentades. 

 77              

XGO_5.2_0039.1 

Percentatge 
de les 
subvencions 
atorgades en 
els països 
socis de la 
cooperació 
catalana. 

 85              
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Objectiu estratègic 

Impulsar l'enfortiment dels agents catalans de la cooperació al desenvolupament, en 
tot el territori. 

 

XGO_5.2_0040.1 

Percentatge 
de les 
subvencions 
atorgades a 
federacions o 
coordinadores 
(entitats de 
segon nivell) 
d’entitats 
inscrites en el 
registre de 
l’ACCD o 
registres 
assimilats. 

90        

XGO_5.2_0036.1 

Percentatge 
de les 
subvencions 
atorgades en 
els països 
socis de la 
cooperació 
catalana. 

100        

XGO_5.2_0037.1 

 Percentatge 
de les 
subvencions 
atorgades en 
els països 
socis de la 
cooperació 
catalana. 

 65               

Codi indicador 
Descripció 
de 
l’indicador 

2022   2023   2024   2025   

  Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment 

 XGO_5.3_0038.1 

 Percentatge 
de 
subvencions 
atorgades 
en relació 
amb les 
sol·licituds 
presentades. 

 96               
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Objectiu estratègic 

Impulsar la recerca, la difusió i l'acció des del vessant de la cultura de la pau en la 
societat catalana i en l'àmbit internacional. 

 

 

Publicació i trasllat 

El Pla estratègic de subvencions, així com les seves actualitzacions posteriors, es 
publicaran en el lloc web del Departament d’ Acció Exterior i Govern Obert 
(https://exteriors.gencat.cat/ca/departament/subvencions) i en la dels ens públics que hi 
estan vinculats.  

Addicionalment, també es publicarà, juntament amb els plans estratègics de 
subvencions dels altres departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en l’apartat Planificació del lloc web d’Ajuts i subvencions del Departament 
d’Economia i Hisenda: https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/ajuts-subvencions 

 

ANNEX 1 

Subvenció nominativa al Consorci Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed). 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0001 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció nominativa al Consorci Institut 

Europeu de la Mediterrània (IEMed). 

Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 

Codi indicador 
Descripció 
de 
l’indicador 

2022   2023   2024   2025   

  Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment 

XGO_5.5_0041.1 
Nombre de 
sol·licituds 
rebudes. 

 25   25   25   25   

XGO_5.5_0044.1 
Nombre de 
sol·licituds 
rebudes. 

 35    35   40    40  

XGO_5.5_0043.1 
Nombre de 
candidatures 
presentades. 

 35    35    35    35  

XGO_5.5_0042.1 
Nombre de 
candidatures 
rebudes. 

 30    30    30    30   

https://exteriors.gencat.cat/ca/departament/subvencions/
https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/ajuts-subvencions
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Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 
democràtic al món 

Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
Mesura  Donar suport a la internacionalització de les 

institucions i de la societat civil catalana 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que 

mobilitzi els actius del conjunt de departaments 
i de la societat catalana. 

   Objectiu estratègic  Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit 
bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir a les despeses de funcionament del 

Consorci Institut Europeu de la Mediterrània 
(IEMed). 

Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Defensar els interessos de Catalunya en l’àmbit 

bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals. 

Marc normatiu de referència Normativa de subvencions. 
Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació posterior (a l’únic o darrer 

pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen 

activitat econòmica 
Perfil de beneficiaris Consorci 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Altres serveis 
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Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Sense concurrència. Compatible amb altres 

ajuts. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 1.524.252,00€ 1.524.252,00€ 1.524.252,00€ 1.524.252,00€ 6.097.008,00€ 
Total convocat 1.524.252,00€ 1.524.252,00€ 1.524.252,00€ 1.524.252,00€ 6.097.008,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat (€)  1.524.252,00€   1.524.252,00€   1.524.252,00€   1.524.252,00€   

2022 1.524.252,00€             

2023     1.524.252,00€         

2024        1.524.252,00€      

2025           1.524.252,00€   

3. Import concedit (€)  1.524.252,00€   1.524.252,00€   1.524.252,00€   1.524.252,00€   
2022 1.524.252,00€            

2023    1.524.252,00€         

2024       1.524.252,00€      

2025          1.524.252,00€   

4. Import reconegut €)  1.524.252,00€   1.524.252,00€   1.524.252,00€   1.524.252,00€   
2022 1.524.252,00€             

2023    1.524.252,00€          

2024        1.524.252,00€      

2025           1.524.252,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Seguiment anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Import reconegut: Seguiment anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de l’aplicació GECAT. 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Juny     Juny     Juny     Juny     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1   1   1   1   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1   1   1   1   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 1.524.252,00€   1.524.252,00€   1.524.252,00€   1.524.252,0
0€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de concessió. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions 
(TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds tramitades. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions 
(TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assoliment % Objectiu Assoliment % Objectiu Assoliment % Objectiu Assoliment % 
Seguiment anual 
de l’execució de 
l’ajut. 

XGO_4.2_0001.1 1,00   1,00    1,00    1,00    

Nombre                    

2022  1,00            

2023     1,00         

2024        1,00      



 

26 

 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assoliment % Objectiu Assoliment % Objectiu Assoliment % Objectiu Assoliment % 
2025           1,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Seguiment anual de l’execució de l’ajut: La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Aportació a l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) Pirineus Mediterrània 
(Euroregió). 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0002 
Denominació de la línia d’ajut públic Aportació a l’Agrupació Europea de Cooperació 

Territorial (AECT) Pirineus Mediterrània (Euroregió). 
Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
Mesura  Donar suport a la internacionalització de les 

institucions i de la societat civil catalana 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit 
bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir a les despeses d’estructura i funcionament 

de l’AECT Pirineus Mediterrània, entitat participada 
minoritàriament per la Generalitat de Catalunya. 

Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Defensar els interessos de Catalunya en l’àmbit 

bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals. 

Marc normatiu de referència Normativa de subvencions. 
Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
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Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació posterior (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Altres entitats 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats associatives 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Sense concurrència. Compatible amb altres ajuts. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
És una subvenció a una entitat participada minoritàriament per la Generalitat de Catalunya. 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 270.000,00€ 270.000,00€ 270.000,00€ 270.000,00€ 1.080.000,00€ 
Total convocat 270.000,00€ 270.000,00€ 270.000,00€ 270.000,00€ 1.080.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  270.000,00€   270.000,00€   270.000,00€   270.000,00€   

2022 270.000,00€             

2023     270.000,00€         

2024        270.000,00€      

2025           270.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  270.000,00€   270.000,00€   270.000,00€   270.000,00€   

2022 270.000,00€            

2023    270.000,00€         

2024       270.000,00€      

2025          270.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  270.000,00€   270.000,00€   270.000,00€   270.000,00€   

2022 270.000,00€             

2023    270.000,00€          

2024        270.000,00€      

2025           270.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Seguiment anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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3. Import reconegut: Seguiment anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de 
l’aplicació GECAT. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Juny     Juny     Juny     Juny     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1   1   1   1   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1   1   1   1   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 270.000,00€   270.000,00€   270.000,00€   270.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de concessió. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds tramitades. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Seguiment anual 
de l’execució de 
l’ajut. 

XGO_4.2_0002.1 1,00   1,00    1,00    1,00    

Nombre                    
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

2022  1,00            

2023     1,00         

2024        1,00      

2025           1,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Seguiment anual de l’execució de l’ajut: La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Subvenció nominativa a la Fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals a 
Barcelona (CIDOB). 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0003 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció nominativa a la Fundació Centre 

d’Informació i Documentació Internacionals a 
Barcelona (CIDOB). 

Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Promocionar l'excel·lència catalana arreu 
   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir a promoure la recerca en els àmbits 

d’interès per a l’acció exterior del Govern. 
Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Promocionar l’excel·lència catalana arreu. 
Marc normatiu de referència Normativa de subvencions. 
Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació posterior (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 



 

33 

 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Fundació 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Altres serveis 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Sense concurrència. Compatible amb altres ajuts. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
És una subvenció nominativa a una entitat participada minoritàriament per la Generalitat de 
Catalunya. 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 360.000,00€ 360.000,00€ 360.000,00€ 360.000,00€ 1.440.000,00€ 
Total convocat 360.000,00€ 360.000,00€ 360.000,00€ 360.000,00€ 1.440.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  360.000,00€   360.000,00€   360.000,00€   360.000,00€   

2022 360.000,00€             

2023     360.000,00€         

2024        360.000,00€      

2025           360.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  360.000,00€   360.000,00€   360.000,00€   360.000,00€   

2022 360.000,00€            

2023    360.000,00€         

2024       360.000,00€      

2025          360.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  360.000,00€   360.000,00€   360.000,00€   360.000,00€   

2022 360.000,00€             

2023    360.000,00€          

2024        360.000,00€      

2025           360.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Revisió anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Revisió anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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3. Import reconegut: Revisió anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de l’aplicació 
GECAT. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Juny     Juny     Juny     Juny     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1   1   1   1   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1   1   1   1   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 360.000,00€   360.000,00€   360.000,00€   360.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de concessió. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds tramitades. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre d’ajuts 
atorgats. XGO_4.4_0003.1 1,00   1,00    1,00    1,00    

Nombre                    
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

2022  1,00            

2023     1,00         

2024        1,00      

2025           1,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre d’ajuts atorgats: Seguiment anual de l’execució de l’ajut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Subvenció nominativa al Consorci Casa Àsia. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0004 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció nominativa al Consorci Casa Àsia. 
Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit 
bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir a les despeses corrents, corresponents a 

l’aportació econòmica anual del departament 
competent en acció exterior, en qualitat de membre 
del Consorci Casa Àsia. 

Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Defensar els interessos de Catalunya en l’àmbit 

bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals. 

Marc normatiu de referència Normativa de subvencions. 
Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació posterior (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
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Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Consorci 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats associatives 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Sense concurrència. Compatible amb altres ajuts. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Subvenció nominativa a una entitat participada minoritàriament per la Generalitat de Catalunya. 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 180.000,00€ 180.000,00€ 180.000,00€ 180.000,00€ 720.000,00€ 
Total convocat 180.000,00€ 180.000,00€ 180.000,00€ 180.000,00€ 720.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  180.000,00€   180.000,00€   180.000,00€   180.000,00€   

2022 180.000,00€             

2023     180.000,00€         

2024        180.000,00€      

2025           180.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  180.000,00€   180.000,00€   180.000,00€   180.000,00€   

2022 180.000,00€            

2023    180.000,00€         

2024       180.000,00€      

2025          180.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  180.000,00€   180.000,00€   180.000,00€   180.000,00€   

2022 180.000,00€             

2023    180.000,00€          

2024        180.000,00€      

2025           180.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Seguiment anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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3. Import reconegut: Seguiment anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de 
l’aplicació GECAT. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Juny     Juny     Juny     Juny     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1   1   1   1   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1   1   1   1   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 180.000,00€   180.000,00€   180.000,00€   180.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de concessió. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds tramitades. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Seguiment anual 
de l’execució de 
l’ajut. 

XGO_4.2_0004.1 1,00   1,00    1,00    1,00    

Nombre                    
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

2022  1,00            

2023     1,00         

2024        1,00      

2025           1,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Seguiment anual de l’execució de l’ajut: La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Subvenció a VNG-International B.V. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0005 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció a VNG-International B.V. 
Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Contribuir al desenvolupament global, al foment de la 

pau i dels drets humans 
Mesura  Reenfocar estratègicament la política de cooperació, 

a partir del diàleg amb els diversos actors del sector, 
tenint en compte el context post COVID-19 

  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Contribuir al desenvolupament global sostenible, al 

foment de la pau i dels drets humans. 
   Objectiu estratègic  Millorar de forma contínua el cicle de política pública 

de cooperació al desenvolupament, de forma 
coordinada amb els diferents agents i amb el conjunt 
de la Generalitat 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Cooperació al desenvolupament 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Cooperació internacional 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Enfortir el secretariat del grup de treball de creació de 

capacitats institucionals de CGLU (CGLU-CIB). 
Identificació de mesures alternatives Si no s’hi donés suport, es perdria la capacitat 

d’enfortir el treball de la CGLU-CIB i del seu 
secretariat. El suport en espècies no és viable per a 
aquesta finalitat . 

Objectiu de l’ajut públic Dotar de recursos econòmics l’acord per col·laborar 
amb VNG en el si del grup de treball d’enfortiment de 
les capacitats institucionals de CGLU (CGLU-CIB). 

Marc normatiu de referència Protocol de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, a través del Departament 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, i VNG-International B.V., l’Agència de 
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Cooperació Internacional de l’Associació de Municipis 
Holandesos, per contribuir a la millora de programes 
d’enfortiment de capacitats i de cooperació per al 
desenvolupament. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Empresa pública dels Països Baixos 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Altres serveis 
Localització geogràfica d’aplicació material Tot el món 
Concurrència i compatibilitat Els ajuts públics poden finançar totalment o 

parcialment les despeses subvencionades i es 
preveuen compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o 
ingressos. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 30.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€ 75.000,00€ 
Total convocat 30.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€ 75.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  30.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   

2022 30.000,00€             

2023     15.000,00€         

2024        15.000,00€      

2025           15.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  30.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   

2022 30.000,00€            

2023    15.000,00€         

2024       15.000,00€      

2025          15.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  30.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   

2022 30.000,00€             

2023    15.000,00€          

2024        15.000,00€      

2025           15.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment anual (%) de l’import convocat: la informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Mesura anual de l’execució de l’ajut concedit: la informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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3. Import reconegut: Seguiment anual (%) de l’execució de l’ajut reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions 
(TAIS) i de l’aplicació GECAT. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Maig     Març     Març     Març     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1   1   1   1   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1   1   1   1   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 30.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data: la informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre d’ajuts rebuts: la informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris d’ajuts concedits: la informació s’extraurà de l’aplicació de 
tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari: la informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS) 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Mesurar 
l’absorció de 
l’ajut, mesurat 
com a 
percentatge 

XGO_5.1_0005.1 100,00   100,00    100,00    100,00    



 

46 

 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

justificat i 
abonat. 
Percentatge                    

2022  100,00            

2023     100,00         

2024        100,00      

2025           100,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Mesurar l’absorció de l’ajut, mesurat com a percentatge justificat i abonat: Mesura anual de l’execució de l’ajut, mesurada com a percentatge justificat i 
abonat. 

 

 



 

47 

 

Beques a les comunitats catalanes a l’exterior. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0006 
Denominació de la línia d’ajut públic Beques a les comunitats catalanes a l’exterior. 
Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Enfortir les relacions bidireccionals amb la Catalunya 

Exterior 
Mesura  Reformular el model de comunitats catalanes a 

l’exterior 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Intensificar i enfortir el vincle i l'atenció als catalans i 
catalanes que resideixen a l'exterior 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat. 
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic El foment de les relacions amb la comunitat catalana 

a l’exterior està regulat per la Llei 8/2017, i es preveu 
el suport per a l’enfortiment i cohesió de la comunitat 
catalana com a tal. En aquest sentit, les beques 
permeten, d’una banda, assolir aquest objectiu i, de 
l’altra, col·laborar en la internacionalització dels joves 
de Catalunya. 

Identificació de mesures alternatives Atenent a les característiques de les entitats objecte 
del suport, el programa de beques esdevé una bona 
eina per donar suport a la seva acció i preveure els 
objectius establerts en la Llei 8/2017. És una 
alternativa la professionalització de les entitats 

Objectiu de l’ajut públic Fomentar els vincles socials, econòmics i culturals 
amb les comunitats catalanes a l’exterior i prestar-los 
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el suport necessari amb la finalitat general de 
projecció de Catalunya i de la seva cultura i llengua. 

Marc normatiu de referència Llei 18/2017, de 15 de juny, de la comunitat catalana 
a l’exterior i Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre, 
per la qual s’aproven les bases reguladores dels 
diferents programes de beques ofertes en l’àmbit de 
l’acció exterior de Catalunya adreçats a titulats 
universitaris. Aquest 2022 s’han d’elaborar les bases 
específiques que regulin aquestes beques. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones físiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Persones titulades universitàries que compleixin els 

requisits establerts a les bases reguladores generals i 
específiques d’aquestes beques. 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Altres serveis 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat La percepció d’aquestes beques és incompatible amb 

la percepció de qualsevol altre ajut o subvenció que 
tingui per objecte la mateixa finalitat i també amb la 
percepció de qualsevol remuneració derivada d’una 
relació contractual laboral. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Estan pendents de desenvolupar-se les bases específiques d’aquest programa. 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 150.000,00€ 150.000,00€ 150.000,00€ 150.000,00€ 600.000,00€ 
Total convocat 150.000,00€ 150.000,00€ 150.000,00€ 150.000,00€ 600.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
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Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  150.000,00€   150.000,00€   150.000,00€   150.000,00€   

2022 150.000,00€             

2023     150.000,00€         

2024        150.000,00€      

2025           150.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  150.000,00€   150.000,00€   150.000,00€   150.000,00€   

2022 150.000,00€            

2023    150.000,00€         

2024       150.000,00€      

2025          150.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  150.000,00€   150.000,00€   150.000,00€   150.000,00€   

2022 150.000,00€             

2023    150.000,00€          

2024        150.000,00€      

2025           150.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Revisió anual de l’import convocat. La informació s’extraurà del DOGC i de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Revisió anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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3. Import reconegut: Revisió anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de l’aplicació 
GECAT. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Octubre     Octubre     Octubre     Octubre     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 50   50   50   50   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 10   10   10   10   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 15.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de publicació/concessió de les beques. La informació s’extraurà del DOGC i de 
l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds rebudes. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre anual de beneficiaris de beques. La informació s’extraurà de l’aplicació de 
tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nre. de 
persones 
presentades. 

XGO_4.5_0006.1 50,00   50,00    50,00    50,00    

Nombre                    
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

2022  50,00            

2023     50,00         

2024        50,00      

2025           50,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nre. de persones presentades: Seguiment anual del nombre de sol·licituds presentades. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
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Subvenció al Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP). 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0007 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció al Programa de les Nacions Unides per al 

Medi Ambient (UNEP). 
Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
Mesura  Incrementar la presència i la influència del Govern en 

fòrums multilaterals 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit 
bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir a les despeses del Programa de les 

Nacions Unides per al medi ambient. 
Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Defensar els interessos de Catalunya en l’àmbit 

bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals. 

Marc normatiu de referència Normativa de subvencions. 
Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació posterior (a l’únic o darrer pagament) 
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Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Organisme internacional 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats d’organitzacions i organismes 

extraterritorials 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Sense concurrència. Compatible amb altres ajuts. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució No previsió de 
convocatòria  Anual  Anual  Anual   

PGCAT  150.000,00€ 150.000,00€ 150.000,00€ 450.000,00€ 
Total convocat 0,00€ 150.000,00€ 150.000,00€ 150.000,00€ 450.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució No previsió de 
convocatòria  Anual  Anual  Anual   

PGCAT  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat  33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

No previsió de 
convocatòria    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  

   150.000,00€   150.000,00€   150.000,00€   

2023     150.000,00€         

2024        150.000,00€      

2025           150.000,00€   

3. Import concedit 
(€)     150.000,00€   150.000,00€   150.000,00€   

2023    150.000,00€         

2024       150.000,00€      

2025          150.000,00€   

4. Import reconegut 
€)     150.000,00€   150.000,00€   150.000,00€   

2023    150.000,00€          

2024        150.000,00€      

2025           150.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Seguiment anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Import reconegut: Seguiment anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de 
l’aplicació GECAT. 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes)      Juny     Juny     Juny     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre)    1   1   1   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre)    1   1   1   

4. Import mitjà per beneficiari (€)    150.000,00€   150.000,00€   150.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de concessió. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds tramitades. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre de 
projectes que 
s’han dut a 
terme gràcies a 
la subvenció. 

XGO_4.2_0007.1    1,00    1,00    1,00    

Nombre                    

2023     1,00         
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

2024        1,00      

2025           1,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre de projectes que s’han dut a terme gràcies a la subvenció: La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Subvenció al Programa de les Nacions Unides per als assentaments humans (ONU-Hàbitat). 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0008 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció al Programa de les Nacions Unides per als 

assentaments humans (ONU-Hàbitat). 
Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
Mesura  Incrementar la presència i la influència del Govern en 

fòrums multilaterals 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit 
bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir a les despeses del Programa de les 

Nacions Unides per als assentaments humans (ONU-
Hàbitat). 

Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Defensar els interessos de Catalunya en l’àmbit 

bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals. 

Marc normatiu de referència Normativa de subvencions. 
Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
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Tipus de justificació Justificació posterior (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Organisme internacional 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats d’organitzacions i organismes 

extraterritorials 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Sense concurrència. Compatible amb altres ajuts. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 150.000,00€ 150.000,00€ 150.000,00€ 150.000,00€ 600.000,00€ 
Total convocat 150.000,00€ 150.000,00€ 150.000,00€ 150.000,00€ 600.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  150.000,00€   150.000,00€   150.000,00€   150.000,00€   

2022 150.000,00€             

2023     150.000,00€         

2024        150.000,00€      

2025           150.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  150.000,00€   150.000,00€   150.000,00€   150.000,00€   

2022 150.000,00€            

2023    150.000,00€         

2024       150.000,00€      

2025          150.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  150.000,00€   150.000,00€   150.000,00€   150.000,00€   

2022 150.000,00€             

2023    150.000,00€          

2024        150.000,00€      

2025           150.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Seguiment anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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3. Import reconegut: Seguiment anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de 
l’aplicació GECAT. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Juny     Juny     Juny     Juny     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1   1   1   1   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1   1   1   1   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 150.000,00€   150.000,00€   150.000,00€   150.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de concessió. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds tramitades. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre de 
projectes que 
s’han dut a 

XGO_4.2_0008.1 1,00   1,00    1,00    1,00    
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

terme gràcies a 
la subvenció. 
Nombre                    

2022  1,00            

2023     1,00         

2024        1,00      

2025           1,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre de projectes que s’han dut a terme gràcies a la subvenció: La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Subvenció a l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura 
(UNESCO). 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0009 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció a l’Organització de les Nacions Unides per 

a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). 
Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
Mesura  Incrementar la presència i la influència del Govern en 

fòrums multilaterals 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit 
bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir a les despeses d’un projecte de 

l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, 
la Ciència i la Cultura (UNESCO). 

Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Defensar els interessos de Catalunya en l’àmbit 

bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals. 

Marc normatiu de referència Normativa de subvencions. 
Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
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Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació posterior (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Organisme internacional 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats d’organitzacions i organismes 

extraterritorials 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Sense concurrència. Compatible amb altres ajuts. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100.000,00€ 100.000,00€ 100.000,00€ 100.000,00€ 400.000,00€ 
Total convocat 100.000,00€ 100.000,00€ 100.000,00€ 100.000,00€ 400.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  100.000,00€   100.000,00€   100.000,00€   100.000,00€   

2022 100.000,00€             

2023     100.000,00€         

2024        100.000,00€      

2025           100.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  100.000,00€   100.000,00€   100.000,00€   100.000,00€   

2022 100.000,00€            

2023    100.000,00€         

2024       100.000,00€      

2025          100.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  100.000,00€   100.000,00€   100.000,00€   100.000,00€   

2022 100.000,00€             

2023    100.000,00€          

2024        100.000,00€      

2025           100.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Seguiment anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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3. Import reconegut: Seguiment anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de 
l’aplicació GECAT. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Juny     Juny     Juny     Juny     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1   1   1   1   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1   1   1   1   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 100.000,00€   100.000,00€   100.000,00€   100.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de concessió. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds tramitades. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre de 
projectes que 
s’han dut a 

XGO_4.2_0009.1 1,00   1,00    1,00    1,00    
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

terme gràcies a 
la subvenció. 
Nombre                    

2022  1,00            

2023     1,00         

2024        1,00      

2025           1,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre de projectes que s’han dut a terme gràcies a la subvenció: La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Subvenció al Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF). 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0010 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció al Fons de les Nacions Unides per a la 

Infància (UNICEF). 
Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
Mesura  Incrementar la presència i la influència del Govern en 

fòrums multilaterals 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit 
bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir a les despeses d’un projecte del Fons de 

les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF). 
Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Defensar els interessos de Catalunya en l’àmbit 

bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals. 

Marc normatiu de referència Normativa de subvencions. 
Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació posterior (a l’únic o darrer pagament) 
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Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Organisme internacional 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats d’organitzacions i organismes 

extraterritorials 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Sense concurrència. Compatible amb altres ajuts en 

cas de finançament parcial. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual  Anual  Anual No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 650.000,00€ 1.300.000,00€ 1.300.000,00€  3.250.000,00€ 
Total convocat 650.000,00€ 1.300.000,00€ 1.300.000,00€ 0,00€ 3.250.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual  Anual  Anual No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 100,00% 100,00% 100,00%  100,00% 
Total convocat 20,00% 40,00% 40,00%  100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 

1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual    Anual    Anual   
No previsió 

de 
convocatòria 

  

2. Import convocat 
(€)  650.000,00€   1.300.000,00€   1.300.000,00€      

2022 650.000,00€             

2023     1.300.000,00€         

2024        1.300.000,00€      

3. Import concedit 
(€)  650.000,00€   1.300.000,00€   1.300.000,00€      

2022 650.000,00€            

2023    1.300.000,00€         

2024       1.300.000,00€      

4. Import reconegut 
€)  650.000,00€   1.300.000,00€   1.300.000,00€      

2022 650.000,00€             

2023    1.300.000,00€          

2024        1.300.000,00€      

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Seguiment anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Import reconegut: Seguiment anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de 
l’aplicació GECAT. 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Juny     Juny     Juny          

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1   1   1      

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1   1   1      

4. Import mitjà per beneficiari (€) 650.000,00€   1.300.000,00€   1.300.000,00€      

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de concessió. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds tramitades. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre de 
projectes que 
s’han dut a 
terme gràcies a 
la subvenció. 

XGO_4.2_0010.1 1,00   1,00    1,00        

Nombre                    

2022  1,00            
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

2023     1,00         

2024        1,00      

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre de projectes que s’han dut a terme gràcies a la subvenció: La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Aportació al Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP). 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0011 
Denominació de la línia d’ajut públic Aportació al Consorci de la Comunitat de Treball dels 

Pirineus (CTP). 
Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit 
bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals Pla d’actuació joventut COVID - anys 2021 i 2022. 
Vinculació amb altres instr. de planificació Informe anual de política lingüística. 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir a les despeses d’estructura del Consorci de 

la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), participat 
minoritàriament per la Generalitat de Catalunya. 

Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Defensar els interessos de Catalunya en l’àmbit 

bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals. 

Marc normatiu de referència Normativa de subvencions. 
Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació posterior (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
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Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Consorci 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats associatives 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Sense concurrència. Compatible amb altres ajuts. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
És una subvenció a una entitat participada minoritàriament per la Generalitat de Catalunya. 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 40.000,00€ 40.000,00€ 40.000,00€ 40.000,00€ 160.000,00€ 
Total convocat 40.000,00€ 40.000,00€ 40.000,00€ 40.000,00€ 160.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  40.000,00€   40.000,00€   40.000,00€   40.000,00€   

2022 40.000,00€             

2023     40.000,00€         

2024        40.000,00€      

2025           40.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  40.000,00€   40.000,00€   40.000,00€   40.000,00€   

2022 40.000,00€            

2023    40.000,00€         

2024       40.000,00€      

2025          40.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  40.000,00€   40.000,00€   40.000,00€   40.000,00€   

2022 40.000,00€             

2023    40.000,00€          

2024        40.000,00€      

2025           40.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Seguiment anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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3. Import reconegut: Seguiment anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de 
l’aplicació GECAT. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Juny     Juny     Juny     Juny     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1   1   1   1   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1   1   1   1   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 40.000,00€   40.000,00€   40.000,00€   40.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de concessió. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds tramitades. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Seguiment anual 
de l’execució de 
l’ajut. 

XGO_4.2_0011.1 1,00   1,00    1,00    1,00    

Nombre                    
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

2022  1,00            

2023     1,00         

2024        1,00      

2025           1,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Seguiment anual de l’execució de l’ajut: La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Subvenció nominativa a la Fundació Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0012 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció nominativa a la Fundació Institut Barcelona 

d’Estudis Internacionals (IBEI). 
Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Promocionar l'excel·lència catalana arreu 
   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir a promoure la recerca en els àmbits 

d’interès per a l’acció exterior del Govern. 
Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Promocionar l’excel·lència catalana arreu. 
Marc normatiu de referència Normativa de subvencions. 
Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació posterior (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
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Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 
econòmica 

Perfil de beneficiaris Fundació 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Altres activitats associatives 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Sense concurrència. Compatible amb altres ajuts. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Subvenció nominativa a una entitat participada minoritàriament per la Generalitat de Catalunya 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 160.000,00€ 160.000,00€ 160.000,00€ 160.000,00€ 640.000,00€ 
Total convocat 160.000,00€ 160.000,00€ 160.000,00€ 160.000,00€ 640.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  160.000,00€   160.000,00€   160.000,00€   160.000,00€   

2022 160.000,00€             

2023     160.000,00€         

2024        160.000,00€      

2025           160.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  160.000,00€   160.000,00€   160.000,00€   160.000,00€   

2022 160.000,00€            

2023    160.000,00€         

2024       160.000,00€      

2025          160.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  160.000,00€   160.000,00€   160.000,00€   160.000,00€   

2022 160.000,00€             

2023    160.000,00€          

2024        160.000,00€      

2025           160.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Revisió anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Revisió anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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3. Import reconegut: Revisió anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de l’aplicació 
GECAT. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Juny     Juny     Juny     Juny     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1   1   1   1   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1   1   1   1   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 160.000,00€   160.000,00€   160.000,00€   160.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de concessió. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds tramitades. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre d’ajuts 
atorgats. XGO_4.4_0012.1 1,00   1,00    1,00    1,00    

Nombre                    
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

2022  1,00            

2023     1,00         

2024        1,00      

2025           1,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre d’ajuts atorgats: Seguiment anual de l’execució de l’ajut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Subvenció a l’organització de les Nacions Unides ONU Dones (UN Women). 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0013 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció a l’organització de les Nacions Unides 

ONU Dones (UN Women). 
Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
Mesura  Incrementar la presència i la influència del Govern en 

fòrums multilaterals 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit 
bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir a les despeses d’un projecte de 

l’organització de les Nacions Unides ONU Dones (UN 
Women). 

Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Defensar els interessos de Catalunya en l’àmbit 

bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals. 

Marc normatiu de referència Normativa de subvencions. 
Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
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Tipus de justificació Justificació posterior (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Organisme internacional 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats d’organitzacions i organismes 

extraterritorials 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Sense concurrència. Compatible amb altres ajuts. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució No previsió de 
convocatòria  Anual  Anual  Anual   

PGCAT  50.000,00€ 50.000,00€ 50.000,00€ 150.000,00€ 
Total convocat 0,00€ 50.000,00€ 50.000,00€ 50.000,00€ 150.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució No previsió de 
convocatòria  Anual  Anual  Anual   

PGCAT  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat  33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

No previsió de 
convocatòria    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  

   50.000,00€   50.000,00€   50.000,00€   

2023     50.000,00€         

2024        50.000,00€      

2025           50.000,00€   

3. Import concedit 
(€)     50.000,00€   50.000,00€   50.000,00€   

2023    50.000,00€         

2024       50.000,00€      

2025          50.000,00€   

4. Import reconegut 
€)     50.000,00€   50.000,00€   50.000,00€   

2023    50.000,00€          

2024        50.000,00€      

2025           50.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Seguiment anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Import reconegut: Seguiment anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de 
l’aplicació GECAT. 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes)      Juny     Juny     Juny     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre)    1   1   1   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre)    1   1   1   

4. Import mitjà per beneficiari (€)    50.000,00€   50.000,00€   50.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de concessió. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds tramitades. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre de 
projectes que 
s’han dut a 
terme gràcies a 
la subvenció. 

XGO_4.2_0013.1    1,00    1,00    1,00    

Nombre                    

2023     1,00         
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

2024        1,00      

2025           1,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre de projectes que s’han dut a terme gràcies a la subvenció: La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Aportació extraordinària al Consorci Casa Àsia. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0014 
Denominació de la línia d’ajut públic Aportació extraordinària al Consorci Casa Àsia. 
Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
Mesura  Donar suport a la internacionalització de les 

institucions i de la societat civil catalana 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit 
bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Atendre el pagament de la indemnització derivada de 

la Sentència del Tribunal Suprem número 485/2021, 
de 5 de juliol de 2021. 

Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Defensar els interessos de Catalunya en l’àmbit 

bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals. 

Marc normatiu de referència Normativa de subvencions. 
Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació posterior (a l’únic o darrer pagament) 
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Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Consorci 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats associatives 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Sense concurrència. Compatible amb altres 

aportacions. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
L’aportació es justifica per la sentència judicial. 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 709.537,64€    709.537,64€ 
Total convocat 709.537,64€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 709.537,64€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 100,00%    100,00% 
Total convocat 100,00%    100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 

1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual   No previsió de 
convocatòria   No previsió de 

convocatòria   
No previsió 

de 
convocatòria 

  

2. Import convocat 
(€)  709.537,64€            

2022 709.537,64€             

3. Import concedit 
(€)  709.537,64€            

2022 709.537,64€            

4. Import reconegut 
€)  709.537,64€            

2022 709.537,64€             

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: No és aplicable. 
2. Import concedit: Seguiment de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Import reconegut: Seguiment de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de l’aplicació 
GECAT. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Març                    
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    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1            

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1            

4. Import mitjà per beneficiari (€) 709.537,64€            

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment de la data de concessió. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions 
(TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): No és aplicable. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Seguiment de 
l’execució de 
l’ajut. 

XGO_4.2_0014.1 1,00               

Nombre                    

2022  1,00            

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Seguiment de l’execució de l’ajut: La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Subvenció a l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) País d’Art i d’Història 
Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0015 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció a l’Agrupació Europea de Cooperació 

Territorial (AECT) País d’Art i d’Història Transfronterer 
Les Valls Catalanes del Tec i del Ter. 

Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
Mesura  Donar suport a la internacionalització de les 

institucions i de la societat civil catalana 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Posicionar Catalunya com a referent a la Unió 
Europea i a la Mediterrània 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir al programa anual d’activitats de l’AECT 

Valls Catalanes del Tec i del Ter. 
Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Posicionar Catalunya com a referent a la Unió 

Europea i a la Mediterrània. 
Marc normatiu de referència Normativa de subvencions. 
Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
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Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Agrupació Europea de Cooperació Territorial 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Altres serveis 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Sense concurrència. Compatible amb altres ajuts. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€ 100.000,00€ 
Total convocat 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€ 100.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Plurianual    Plurianual    Plurianual    Plurianual   

2. Import convocat 
(€)  25.000,00€   25.000,00€   25.000,00€   25.000,00€   

2022 25.000,00€             

2023             

2023     25.000,00€         

2024              

2024        25.000,00€      

2025              

2025           25.000,00€   

2026              

3. Import concedit 
(€)  25.000,00€   25.000,00€   25.000,00€   25.000,010   

2022 25.000,00€            

2023             

2023    25.000,00€         

2024             

2024       25.000,00€      

2025             

2025          25.000,00€   

2026             

4. Import reconegut 
€)  25.000,00€   25.000,00€   25.000,00€   25.000,00€   
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   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2022 20.000,00€             

2023 5.000,00€             

2023    20.000,00€          

2024    5.000,00€          

2024        20.000,00€      

2025        5.000,00€      

2025           20.000,00€   

2026           5.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Seguiment anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Import reconegut: Seguiment anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de 
l’aplicació GECAT. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Juny     Juny     Juny     Maig     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1   1   1   1   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1   1   1   1   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 25.000,00€   25.000,00€   25.000,00€   25.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 
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1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de concessió. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds tramitades. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre de 
projectes que 
s’han dut a 
terme gràcies a 
la subvenció. 

XGO_4.3_0015.1 1,00   1,00    1,00    1,00    

Nombre                    

2022  1,00            

2023     1,00         

2024        1,00      

2025           1,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre de projectes que s’han dut a terme gràcies a la subvenció: La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Premis “Catalunya al món”. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0016 
Denominació de la línia d’ajut públic Premis “Catalunya al món”. 
Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
Mesura  Donar suport a la internacionalització de les 

institucions i de la societat civil catalana 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Promocionar l'excel·lència catalana arreu 
   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Premiar l’excel·lència catalana. 
Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Promocionar l’excel·lència catalana arreu. 
Marc normatiu de referència En fase de desenvolupament. 
Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació posterior (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
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Tipus de beneficiaris Persones físiques que no desenvolupen activitat 
econòmica - Gran empresa - Persones jurídiques que 
no desenvolupen activitat econòmica - PIME i 
persones físiques que desenvolupen activitat 
econòmica 

Perfil de beneficiaris Persones físiques, entitats sense afany de lucre i 
empreses que destaquin per la seva trajectòria de 
projecció de Catalunya al món. 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Altres serveis 
Localització geogràfica d’aplicació material Tot el món 
Concurrència i compatibilitat Amb concurrència. Compatible amb altres premis. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100.000,00€ 100.000,00€ 100.000,00€ 100.000,00€ 400.000,00€ 
Total convocat 100.000,00€ 100.000,00€ 100.000,00€ 100.000,00€ 400.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  100.000,00€   100.000,00€   100.000,00€   100.000,00€   

2022 100.000,00€             

2023     100.000,00€         

2024        100.000,00€      

2025           100.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  100.000,00€   100.000,00€   100.000,00€   100.000,00€   

2022 100.000,00€            

2023    100.000,00€         

2024       100.000,00€      

2025          100.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  100.000,00€   100.000,00€   100.000,00€   100.000,00€   

2022 100.000,00€             

2023    100.000,00€          

2024        100.000,00€      

2025           100.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Revisió anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Revisió anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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3. Import reconegut: Revisió anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de l’aplicació 
GECAT. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Juny     Juny     Juny     Juny     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1   1   1   1   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1   1   1   1   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 12.500,00€   12.500,00€   12.500,00€   12.500,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de publicació/concessió dels premis. La informació s’extraurà de l’aplicació de 
tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds rebudes. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris dels premis. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre de 
premis atorgats. XGO_4.4_0016.1 8,00   8,00    8,00    8,00    

Nombre                    
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

2022  8,00            

2023     8,00         

2024        8,00      

2025           8,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre de premis atorgats: La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Beques per a estades a les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l’exterior. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0017 
Denominació de la línia d’ajut públic Beques per a estades a les delegacions del Govern 

de la Generalitat de Catalunya a l’exterior. 
Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
Mesura  Donar suport a la internacionalització de les 

institucions i de la societat civil catalana 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit 
bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Millorar les competències de la gent jove en l’àmbit de 

l’acció exterior mitjançant les estades a les 
delegacions del govern a l’exterior. 

Identificació de mesures alternatives No es preveu cap mesura alternativa . 
Objectiu de l’ajut públic Fomentar la professionalització i la inserció laboral en 

l’àmbit de les relacions internacionals, així com per 
promoure el coneixement sobre la realitat política, 
econòmica, social i cultural dels països on el Govern 
de la Generalitat té establertes delegacions. 

Marc normatiu de referència Ordre EXT/133/2021, de 15 de juny, per la qual 
s’aproven les bases reguladores generals de diferents 
programes de beques ofertes en l’àmbit de l’acció 
exterior de Catalunya adreçats a persones titulades 
universitàries. Actualment s’està elaborant l’ordre per 
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aprovar les bases específiques per a les beques per a 
estades a les delegacions del Govern de la 
Generalitat a l’exterior. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones físiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Persones titulades universitàries que compleixin els 

requisits establerts a les bases reguladores generals i 
específiques d’aquestes beques. 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Altres serveis 
Localització geogràfica d’aplicació material Tot el món 
Concurrència i compatibilitat La percepció d’aquestes beques és incompatible amb 

la percepció de qualsevol altre ajut o subvenció que 
tingui per objecte la mateixa finalitat i també amb la 
percepció de qualsevol remuneració derivada d’una 
relació contractual laboral. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució No previsió de 
convocatòria  Anual  Anual  Anual   

PGCAT  374.000,00€ 418.000,00€ 440.000,00€ 1.232.000,00€ 
Total convocat 0,00€ 374.000,00€ 418.000,00€ 440.000,00€ 1.232.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució No previsió de 
convocatòria  Anual  Anual  Anual   

PGCAT  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat  30,36% 33,93% 35,71% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

No previsió de 
convocatòria    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  

   374.000,00€   418.000,00€   440.000,00€   

2023     374.000,00€         

2024        418.000,00€      

2025           440.000,00€   

3. Import concedit 
(€)     374.000,00€   418.000,00€   440.000,00€   

2023    374.000,00€         

2024       418.000,00€      

2025          440.000,00€   

4. Import reconegut 
€)     374.000,00€   418.000,00€   440.000,00€   

2023    374.000,00€          

2024        418.000,00€      

2025           440.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Revisió anual de l’import convocat. La informació s’extraurà del DOGC i de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Revisió anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Import reconegut: Revisió anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de l’aplicació 
GECAT. 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes)      Gener     Gener     Gener     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre)    19   21   22   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre)    19   21   22   

4. Import mitjà per beneficiari (€)    19.684,21€   19.904,76€   20.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de publicació/concessió de les beques. La informació s’extraurà del DOGC i de 
l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds rebudes. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris de beques. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari de beca. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre de 
delegacions que 
s’han beneficiat 
d’una persona 
becada. 

XGO_4.2_0017.1    19,00    21,00    22,00    

Nombre                    

2023     19,00         
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

2024        21,00      

2025           22,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre de delegacions que s’han beneficiat d’una persona becada: Seguiment anual del nombre de delegacions que s’han beneficiat d’una persona 
becada. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Subvenció nominativa al Consell Català del Moviment Europeu (CCME). 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0018 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció nominativa al Consell Català del Moviment 

Europeu (CCME). 
Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
Mesura  Donar suport a la internacionalització de les 

institucions i de la societat civil catalana 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit 
bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir al finançament d’un programa d’actuacions 

públiques en favor de promoure els valors europeus i 
la construcció europea entre els ciutadans i 
ciutadanes. 

Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Defensar els interessos de Catalunya en l’àmbit 

bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals. 

Marc normatiu de referència Normativa de subvencions. 
Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
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Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Associació 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Altres serveis 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Sense concurrència. Compatible amb altres ajuts. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€ 100.000,00€ 
Total convocat 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€ 100.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  25.000,00€   25.000,00€   25.000,00€   25.000,00€   

2022 25.000,00€             

2023     25.000,00€         

2024        25.000,00€      

2025           25.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  25.000,00€   25.000,00€   25.000,00€   25.000,00€   

2022 25.000,00€            

2023    25.000,00€         

2024       25.000,00€      

2025          25.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  25.000,00€   25.000,00€   25.000,00€   25.000,00€   

2022 25.000,00€             

2023    25.000,00€          

2024        25.000,00€      

2025           25.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Seguiment anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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3. Import reconegut: Seguiment anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de 
l’aplicació GECAT. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Juny     Juny     Juny     Juny     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1   1   1   1   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1   1   1   1   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 25.000,00€   25.000,00€   25.000,00€   25.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de concessió. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds tramitades. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Seguiment anual 
de l’execució de 
l’ajut. 

XGO_4.2_0018.1 1,00   1,00    1,00    1,00    

Nombre                    
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

2022  1,00            

2023     1,00         

2024        1,00      

2025           1,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Seguiment anual de l’execució de l’ajut: La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Subvencions per a comunitats catalanes a l’exterior. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0019 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions per a comunitats catalanes a l’exterior. 
Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Enfortir les relacions bidireccionals amb la Catalunya 

Exterior 
Mesura  Potenciar la col·laboració amb la ciutadania i les 

comunitats catalanes a l’exterior 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Intensificar i enfortir el vincle i l'atenció als catalans i 
catalanes que resideixen a l'exterior 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals Pla nacional de l’associacionisme i del voluntariat. 
Vinculació amb altres instr. de planificació Informe anual de política lingüística. 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic El foment de les relacions amb la comunitat catalana 

a l’exterior està regulat per la Llei 8/2017, que 
estableix aquest suport com a acció de promoció i 
difusió de la llengua i cultura catalanes, així com el 
suport a l’enfortiment i cohesió de la comunitat 
catalana com a tal. 

Identificació de mesures alternatives Dins l’activitat de foment, i atenent a les 
característiques de les entitats objecte del suport, les 
subvencions esdevenen l’eina més efectiva, sens 
perjudici que en el futur es puguin establir altres 
fórmules de relació per assolir els objectius. 

Objectiu de l’ajut públic Donar suport a les entitats en l’organització 
d’activitats de promoció social i cultural catalanes, 
l’enfortiment de capacitats de la comunitat catalana i 
la internacionalització dels/les joves de Catalunya. 
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Marc normatiu de referència Ordre EXI/103/2021, de 6 de maig, per la qual 
s’aproven les bases reguladores generals del 
procediment per a la concessió de subvencions per a 
les comunitats catalanes a l’exterior i per a la 
internacionalització de les entitats catalanes en l’àmbit 
de l’acció exterior de Catalunya. Ordre EXI/106/2021, 
de 6 de maig, per la qual s’aproven les bases 
reguladores específiques de les subvencions per a les 
comunitats catalanes a l’exterior per al suport al 
funcionament ordinari de les entitats, per a 
l’organització d’activitats de promoció i difusió de 
Catalunya, per a l’ensenyament de les llengües 
catalana i occitana/aranesa, per a programes d’ajuts 
socials per a membres de comunitats catalanes, i per 
a infraestructures i equipaments. Llei 18/2017, de 15 
de juny, de la comunitat catalana a l’exterior. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Criteri valoració: presència dones i joves a juntes 

directives,entre d’altres 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Comunitats catalanes oficialment reconegudes pel 

Govern de la Generalitat. 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Altres activitats associatives 
Localització geogràfica d’aplicació material Tot el món 
Concurrència i compatibilitat Aquestes subvencions són compatibles amb ajuts 

complementaris públics i privats, així com amb altres 
subvencions sol·licitades o concedides per al mateix 
projecte per qualsevol departament o entitat pública 
de la Generalitat durant el període de realitzac 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 1.058.000,00€ 1.250.000,00€ 1.250.000,00€ 1.250.000,00€ 4.808.000,00€ 
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Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Total convocat 1.058.000,00€ 1.250.000,00€ 1.250.000,00€ 1.250.000,00€ 4.808.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 22,00% 26,00% 26,00% 26,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  1.058.000,00€   1.250.000,00€   1.250.000,00€   1.250.000,00

€ 
  

2022 1.058.000,00€             

2023     1.250.000,00€         

2024        1.250.000,00€      

2025           1.250.000,00
€ 

  

3. Import concedit 
(€)  1.058.000,00€   1.250.000,00€   1.250.000,00€   1.250.000,00

€   

2022 1.058.000,00€            

2023    1.250.000,00€         

2024       1.250.000,00€      

2025          1.250.000,00
€ 

  

4. Import reconegut 
€)  1.058.000,00€   1.250.000,00€   1.250.000,00€   1.250.000,00

€   

2022 1.058.000,00€             

2023    1.250.000,00€          

2024        1.250.000,00€      

2025           1.250.000,00
€ 

  

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Revisió anual de l’import convocat. La informació s’extraurà del DOGC i de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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2. Import concedit: Revisió anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Import reconegut: Revisió anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de l’aplicació 
GECAT. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Març     Març     Març     Març     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 85   85   85   85   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 85   85   85   85   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 12.447,00€   14.705,00€   14.705,00€   14.705,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de publicació/concessió. La informació s’extraurà del DOGC i de l’aplicació de 
tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds rebudes. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS) i de l’aplicació GECAT. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre de 
sol·licituds XGO_4.5_0019.1 80,00   80,00    80,00    80,00    
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

d’entitats 
presentades. 
Nombre                    

2022  80,00            

2023     80,00         

2024        80,00      

2025           80,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre de sol·licituds d’entitats presentades: Seguiment del nombre anual de sol·licituds d’entitats presentades. La informació s’extraurà de l’aplicació 
de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Subvencions per al foment de la internacionalització dels ens locals. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0020 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions per al foment de la internacionalització 

dels ens locals. 
Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
Mesura  Donar suport a la internacionalització de les 

institucions i de la societat civil catalana 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Posicionar Catalunya com a referent a la Unió 
Europea i a la Mediterrània 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Fomentar la internacionalització dels ens locals en el 

marc de l’acció exterior de la Generalitat de 
Catalunya. 

Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Posicionar Catalunya com a referent a la Unió 

Europea i a la Mediterrània, i defensar els interessos 
dels ens locals en el marc de la promoció i la 
projecció internacional. 

Marc normatiu de referència En fase de desenvolupament. 
Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència competitiva 
Ajut en espècie No 
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Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Ens locals de Catalunya. 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Prestació de serveis a la comunitat en general 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Els ajuts públics poden finançar totalment o 

parcialment les despeses subvencionades i es 
preveuen compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o 
ingressos en cas de finançament parcial. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 1.000.000,00€ 1.000.000,00€ 1.000.000,00€ 1.000.000,00€ 4.000.000,00€ 
Total convocat 1.000.000,00€ 1.000.000,00€ 1.000.000,00€ 1.000.000,00€ 4.000.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Plurianual    Plurianual    Plurianual    Plurianual   

2. Import convocat 
(€)  1.000.000,00€   1.000.000,00€   1.000.000,00€   1.000.000,00

€ 
  

2022 1.000.000,00€             

2023             

2023     1.000.000,00€         

2024              

2024        1.000.000,00€      

2025              

2025           1.000.000,00
€ 

  

2026              

3. Import concedit 
(€)  1.000.000,00€   1.000.000,00€   1.000.000,00€   1.000.000,00

€   

2022 1.000.000,00€            

2023             

2023    1.000.000,00€         

2024             

2024       1.000.000,00€      

2025             

2025          1.000.000,00
€ 

  

2026             
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   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
4. Import reconegut 
€)  1.000.000,00€   1.000.000,00€   1.000.000,00€   1.000.000,00

€   

2022 800.000,00€             

2023 200.000,00€             

2023    800.000,00€          

2024    200.000,00€          

2024        800.000,00€      

2025        200.000,00€      

2025           800.000,00€   

2026           200.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment anual de l’import convocat. La informació s’extraurà del DOGC i de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Seguiment anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Import reconegut: Seguiment anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de 
l’aplicació GECAT. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Juny     Març     Març     Març     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 50   50   50   50   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 40   40   40   40   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 25.000,00€   25.000,00€   25.000,00€   25.000,00€   
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Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de publicació/concessió. La informació s’extraurà del DOGC i de l’aplicació de 
tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds rebudes. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Percentatge de 
beneficiaris en 
relació amb el 
nombre de 
sol·licituds 
rebudes. 

XGO_4.3_0020.1 80,00   80,00    80,00    80,00    

Percentatge                    

2022  80,00            

2023     80,00         

2024        80,00      

2025           80,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Percentatge de beneficiaris en relació amb el nombre de sol·licituds rebudes: La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions 
(TAIS). 
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Beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals, anomenades 
“Beques Canigó”. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0021 
Denominació de la línia d’ajut públic Beques per a la realització de pràctiques en 

organitzacions internacionals, anomenades “Beques 
Canigó”. 

Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Promocionar l'excel·lència catalana arreu 
   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Foment de la realització de pràctiques formatives en 

organitzacions internacionals públiques de caràcter 
intergovernamental i multilaterals i en les institucions 
de la Unió Europea, amb una estructura orgànica 
permanent i independent. 

Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Promocionar l’excel·lència catalana arreu. 
Marc normatiu de referència . Ordre EXI/133/2021, de 15 de juny, per la qual 

s’aproven les bases reguladores generals de diferents 
programes de beques ofertes en l’àmbit de l’acció 
exterior de Catalunya adreçats a persones titulades 
universitàries. . Ordre EXI/132/2021, de 15 de juny, 
per la qual s’aproven les bases reguladores 
específiques del procediment per a la concessió de 
beques per a la realització de pràctiques formatives 



 

124 

 

en organitzacions internacionals, anomenades 
“Beques Canigó”. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones físiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Persones titulades universitàries que compleixin els 

requisits establerts a les bases reguladores generals i 
específiques d’aquestes beques. 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Altres serveis 
Localització geogràfica d’aplicació material Tot el món 
Concurrència i compatibilitat La percepció de les beques és compatible amb la 

percepció de qualsevol altre ajut i també amb la 
percepció de qualsevol remuneració derivada d’una 
relació contractual laboral, sempre que no sigui amb 
l’organització on es fa l’estada en pràctiques. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anticipada i plurianual  Anticipada i plurianual  Anticipada i plurianual  Anticipada i plurianual   
PGCAT 330.000,00€ 330.000,00€ 330.000,00€ 330.000,00€ 1.320.000,00€ 
Total convocat 330.000,00€ 330.000,00€ 330.000,00€ 330.000,00€ 1.320.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anticipada i plurianual  Anticipada i plurianual  Anticipada i plurianual  Anticipada i plurianual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anticipada i 
plurianual    Anticipada i 

plurianual    Anticipada i 
plurianual    Anticipada i 

plurianual   

2. Import convocat 
(€)  330.000,00€   330.000,00€   330.000,00€   330.000,00€   

2022 330.000,00€             

2023             

2024             

2025             

2023     330.000,00€         

2024              

2025              

2026              

2024        330.000,00€      

2025              

2026              

2027              

2025           330.000,00€   

2026              

2027              

2028              

3. Import concedit 
(€)  330.000,00€   330.000,00€   330.000,00€   330.000,00€   

2022 330.000,00€            
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   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2023             

2024             

2025             

2023    330.000,00€         

2024             

2025             

2026             

2024       330.000,00€      

2025             

2026             

2027             

2025          330.000,00€   

2026             

2027             

2028             

4. Import reconegut 
€)  330.000,00€   330.000,00€   330.000,00€   330.000,00€   

2022 264.000,00€             

2023 27.000,00€             

2024 27.000,00€             

2025 12.000,00€             

2023    264.000,00€          

2024    27.000,00€          

2025    27.000,00€          

2026    12.000,00€          

2024        264.000,00€      

2025        27.000,00€      
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   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2026        27.000,00€      

2027        12.000,00€      

2025           264.000,00€   

2026           27.000,00€   

2027           27.000,00€   

2028           12.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Revisió anual de l’import convocat. La informació s’extraurà del DOGC i de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Revisió anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Import reconegut: Revisió anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de l’aplicació 
GECAT. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Juny     Juny     Juny     Juny     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 13   15   15   15   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 13   15   15   15   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 24.000,00€   20.000,00€   20.000,00€   20.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de publicació/concessió de les beques. La informació s’extraurà del DOGC i de 
l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds rebudes. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris de les beques. La informació s’extraurà de l’aplicació de 
tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Percentatge de 
beneficiaris en 
relació amb el 
nombre de 
sol·licituds 
rebudes. 

XGO_4.4_0021.1 100,00   100,00    100,00    100,00    

Percentatge                    

2022  100,00            

2023     100,00         

2024        100,00      

2025           100,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Percentatge de beneficiaris en relació amb el nombre de sol·licituds rebudes: Seguiment anual del percentatge de beneficiaris en relació amb el 
nombre de sol·licituds rebudes. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Subvenció a Arxivers sense Fronteres. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0022 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció a Arxivers sense Fronteres. 
Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Enfortir les relacions bidireccionals amb la Catalunya 

Exterior 
Mesura  Recuperar la memòria històrica dels catalans a 

l’exterior, i particularment dels diferents exilis que han 
viscut al llarg dels segles mitjançant acords amb les 
entitats locals, regionals i estatals 

  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Intensificar i enfortir el vincle i l'atenció als catalans i 
catalanes que resideixen a l'exterior 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Dins el marc de recuperació de memòria històrica 

esdevé cabdal el coneixement dels fons documentals 
de què disposen les entitats establertes a l’exterior, 
moltes d’elles amb més de 100 anys d’existència, 
cosa que ha generat un volum considerable de 
documentació d’interès històric per a Catalunya. La 
necessitat de convenir aquest programa amb Arxivers 
sense Fronteres s’esdevé en el moment que, per tal 
que la documentació pugui ser integrada a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya, cal un tractament que ha de 
fer l’entitat i que ja ha desenvolupat en programes 
d’anys anteriors. 
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Identificació de mesures alternatives L’alternativa seria que les mateixes entitats fessin la 
tasca a escala no professional, amb la qual cosa el 
risc de pèrdua de la documentació i, sobretot, de no 
integració amb l’Arxiu Nacional, seria molt elevat. 

Objectiu de l’ajut públic Recuperar els arxius de les comunitats catalanes 
històriques i seleccionar la documentació rellevant en 
termes històrics per a la seva integració en el fons de 
l’Arxiu Nacional de Catalunya. 

Marc normatiu de referència Llei 8/2017, de 15 de juny, de la comunitat catalana a 
l’exterior. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? Sí – Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. 
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Organització no governamental sense ànim de lucre 

amb experiència internacional en la recuperació 
d’arxius i fons documentals 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Altres serveis 
Localització geogràfica d’aplicació material Tot el món 
Concurrència i compatibilitat Els ajuts públics poden finançar totalment o 

parcialment les despeses subvencionades i es 
preveuen compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o 
ingressos en cas de finançament parcial. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 15.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€ 60.000,00€ 
Total convocat 15.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€ 60.000,00€ 
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Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  15.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   

2022 15.000,00€             

2023     15.000,00€         

2024        15.000,00€      

2025           15.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  15.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   

2022 15.000,00€            

2023    15.000,00€         

2024       15.000,00€      

2025          15.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  15.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   

2022 15.000,00€             

2023    15.000,00€          

2024        15.000,00€      

2025           15.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Subvenció directa mitjançant conveni amb l’entitat i el Departament de Cultura. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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2. Import concedit: Revisió anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Import reconegut: Revisió anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de l’aplicació 
GECAT. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Juliol     Abril     Abril     Abril     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1   1   1   1   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1   1   1   1   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 15.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de signatura del conveni amb l’entitat i el Departament de Cultura. La informació 
s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds rebudes. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre d’arxius 
recuperats XGO_4.5_0022.1 3,00   3,00    3,00    3,00    
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

gràcies a aquest 
ajut. 
Mitjana                    

2022  3,00            

2023     3,00         

2023              

2024        3,00      

2025           3,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre d’arxius recuperats gràcies a aquest ajut: Seguiment del nombre d’entitats que efectivament s’incorporen al programa de recuperació i 
conservació de fons documentals i d’arxius que es recuperen. 
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Subvencions de suport a la internacionalització d’entitats catalanes en l’àmbit de l’acció exterior 
de la Generalitat de Catalunya. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0023 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions de suport a la internacionalització 

d’entitats catalanes en l’àmbit de l’acció exterior de la 
Generalitat de Catalunya. 

Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Promocionar l'excel·lència catalana arreu 
   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Donar suport a la internacionalització de les entitats 

catalanes en l’àmbit de l’acció exterior de la 
Generalitat de Catalunya. 

Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Defensar els interessos de les entitats catalanes en el 

marc de la promoció i la projecció internacional. 
Marc normatiu de referència . Ordre EXI/103/2021, de 6 de maig, per la qual 

s’aproven les bases reguladores generals del 
procediment per a la concessió de subvencions per a 
les comunitats catalanes a l’exterior i per a la 
internacionalització de les entitats catalanes en l’àmbit 
de l’acció exterior de Catalunya. .Ordre EXI/105/2021, 
de 6 de maig, per la qual s’aproven les bases 
reguladores específiques del procediment per a la 
concessió de subvencions de suport a la 
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internacionalització de les entitats catalanes en l’àmbit 
de l’acció exterior de Catalunya. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Organitzacions privades sense finalitat de lucre 

d’àmbit territorial català, universitats públiques, 
agrupacions d’universitats i cambres oficials de 
comerç i indústria. 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Altres activitats associatives 
Localització geogràfica d’aplicació material Tot el món 
Concurrència i compatibilitat Aquestes subvencions són incompatibles amb altres 

subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat procedents del departament competent en 
matèria d’acció exterior de la Generalitat o de les 
entitats adscrites o que s’hi relacionen. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 2.000.000,00€ 2.000.000,00€ 2.000.000,00€ 2.000.000,00€ 8.000.000,00€ 
Total convocat 2.000.000,00€ 2.000.000,00€ 2.000.000,00€ 2.000.000,00€ 8.000.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Plurianual    Plurianual    Plurianual    Plurianual   

2. Import convocat 
(€)  2.000.000,00€   2.000.000,00€   2.000.000,00€   2.000.000,00

€ 
  

2022 2.000.000,00€             

2023              

2023     2.000.000,00€         

2024              

2024        2.000.000,00€      

2025              

2025           2.000.000,00
€ 

  

2026              

3. Import concedit 
(€)  2.000.000,00€   2.000.000,00€   2.000.000,00€   2.000.000,00

€   

2022 2.000.000,00€            

2023             

2023    2.000.000,00€         

2024             

2024       2.000.000,00€      

2025             

2025          2.000.000,00
€ 

  

2026             
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   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
4. Import reconegut 
€)  2.000.000,00€   2.000.000,00€   2.000.000,00€   2.000.000,00

€   

2022 1.600.000,00€             

2023 400.000,00€             

2023    1.600.000,00€          

2024    400.000,00€          

2024        1.600.000,00€      

2025        400.000,00€      

2025           1.600.000,00
€ 

  

2026           400.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Revisió anual de l’import convocat. La informació s’extraurà del DOGC i de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Revisió anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Import reconegut: Revisió anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de l’aplicació 
GECAT. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Març     Març     Març     Març     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 50   50   50   50   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 40   40   40   40   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 50.000,00€   50.000,00€   50.000,00€   50.000,00€   
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Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de publicació/concessió. La informació s’extraurà del DOGC i de l’aplicació de 
tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds rebudes. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Percentatge de 
sol·licituds amb 
atorgament en 
relació amb les 
presentades. 

XGO_4.4_0023.1 80,00   80,00    80,00    80,00    

Percentatge                    

2022  80,00            

2023     80,00         

2024        80,00      

2025           80,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Percentatge de sol·licituds amb atorgament en relació amb les presentades: Seguiment anual del percentatge de beneficiaris en relació amb el nombre 
de sol·licituds rebudes. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Subvenció nominativa a la Fundació Casa Amèrica Catalunya. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0024 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció nominativa a la Fundació Casa Amèrica 

Catalunya. 
Centre gestor Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit 
bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir a les despeses corrents, corresponents a 

l’aportació econòmica anual del departament 
competent en acció exterior, en qualitat de membre 
de la Fundació Casa Amèrica Catalunya. 

Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Defensar els interessos de Catalunya en l’àmbit 

bilateral, les xarxes i davant dels organismes 
internacionals. 

Marc normatiu de referència Normativa de subvencions. 
Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació posterior (a l’únic o darrer pagament) 



 

141 

 

Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Fundació. 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats associatives 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Sense concurrència. Compatible amb altres ajuts. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Subvenció nominativa a una entitat participada minoritàriament per la Generalitat de Catalunya. 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 200.000,00€ 200.000,00€ 200.000,00€ 200.000,00€ 800.000,00€ 
Total convocat 200.000,00€ 200.000,00€ 200.000,00€ 200.000,00€ 800.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  200.000,00€   200.000,00€   200.000,00€   200.000,00€   

2022 200.000,00€             

2023     200.000,00€         

2024        200.000,00€      

2025           200.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  200.000,00€   200.000,00€   200.000,00€   200.000,00€   

2022 200.000,00€            

2023    200.000,00€         

2024       200.000,00€      

2025          200.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  200.000,00€   200.000,00€   200.000,00€   200.000,00€   

2022 200.000,00€             

2023    200.000,00€          

2024        200.000,00€      

2025           200.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Seguiment anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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3. Import reconegut: Seguiment anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de 
l’aplicació GECAT. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Juny     Juny     Juny     Juny     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1   1   1   1   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1   1   1   1   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 200.000,00€   200.000,00€   200.000,00€   200.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de concessió. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds tramitades. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Seguiment anual 
de l’execució de 
l’ajut. 

XGO_4.2_0024.1 1,00   1,00    1,00    1,00    

Nombre                    
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

2022  1,00            

2023     1,00         

2024        1,00      

2025           1,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Seguiment anual de l’execució de l’ajut: La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Projectes Infoparticipa i TransparEnt. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0025 
Denominació de la línia d’ajut públic Projectes Infoparticipa i TransparEnt. 
Centre gestor Secretaria de Govern Obert 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Bon govern i govern obert 
Objectiu  Enfortir el bon govern i avançar cap a un govern obert 

per crear valor públic dins i fora de les institucions 
Mesura  Consolidar el govern obert des d’una estratègia 

transversal a través de polítiques públiques de 
participació ciutadana, transparència, dades obertes, 
accés a la informació, rendició de comptes, integritat 
institucional, i democràcia electrònica i digitalització 
de l’Administració 

  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Millorar la governança apoderant la ciutadania amb 

polítiques de govern obert. 
   Objectiu estratègic  Potenciar la transparència (dret d'accés i publicitat 

activa), així com la comprensibilitat de la informació 
publicada 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Transparència i Govern obert 
      Finalitat  Administració i serveis generals 
      Subfinalitat  Administració i serveis generals 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Atorgament d’una subvenció directa a la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 
Identificació de mesures alternatives - 
Objectiu de l’ajut públic L’objecte de l’expedient és l’atorgament d’una 

subvenció a la Universitat Autònoma de Barcelona 
per contribuir al finançament de les despeses 
relatives als projectes Infoparticipa i TransparEnt, 
gestionats per ComSET (Grup de Recerca en 
Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència), 
fruit de la fusió dels grups Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutadania Plural Pública de la 
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UAB (LPCCP) i PubliRadio, per col·laborar en la 
implementació de la Llei de transparència i en la 
millora permanent dels continguts que s’ofereixen a la 
ciutadania, ja sigui als webs corporatius de les 
administracions locals com als de les entitats sense 
ànim de lucre, per a l’any 2022. 

Marc normatiu de referència Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 
176, de 25 de juliol de 2006); Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Universitat Autònoma de Barcelona 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Altres serveis 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat No. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual  Anual  Anual No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 18.000,00€ 18.000,00€ 18.000,00€  54.000,00€ 
Total convocat 18.000,00€ 18.000,00€ 18.000,00€ 0,00€ 54.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual  Anual  Anual No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 100,00% 100,00% 100,00%  100,00% 
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Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Total convocat 33,33% 33,33% 33,33%  100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 

1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual    Anual    Anual   
No previsió 

de 
convocatòria 

  

2. Import convocat 
(€)  18.000,00€   18.000,00€   18.000,00€      

2022 18.000,00€             

2023     18.000,00€         

2024        18.000,00€      

3. Import concedit 
(€)  18.000,00€   18.000,00€   18.000,00€      

2022 18.000,00€            

2023    18.000,00€         

2024       18.000,00€      

4. Import reconegut 
€)  18.000,00€   18.000,00€   18.000,00€      

2022 18.000,00€             

2023    18.000,00€          

2024        18.000,00€      

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Seguiment anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Import reconegut: Seguiment anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de 
l’aplicació GECAT. 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Abril     Juny     Juny          

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1   1   1      

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1   1   1      

4. Import mitjà per beneficiari (€) 18.000,00€   18.000,00€   18.000,00€      

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de concessió. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds tramitades. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Seguiment anual 
de l’execució de 
l’ajut. 

XGO_1.2_0025.1 1,00   1,00    1,00        

Nombre                    

2022  1,00            

2023     1,00         

2023  1,00            
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

2024        1,00      

2024  1,00            

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Seguiment anual de l’execució de l’ajut: La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Càtedra Dades Obertes i Societat. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0026 
Denominació de la línia d’ajut públic Càtedra Dades Obertes i Societat. 
Centre gestor Secretaria de Govern Obert 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Bon govern i govern obert 
Objectiu  Enfortir el bon govern i avançar cap a un govern obert 

per crear valor públic dins i fora de les institucions 
Mesura  Consolidar el govern obert des d’una estratègia 

transversal a través de polítiques públiques de 
participació ciutadana, transparència, dades obertes, 
accés a la informació, rendició de comptes, integritat 
institucional, i democràcia electrònica i digitalització 
de l’Administració 

  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Millorar la governança apoderant la ciutadania amb 

polítiques de govern obert. 
   Objectiu estratègic  Incrementar el volum i la qualitat del catàleg de dades 

obertes de la Generalitat i de Catalunya, amb 
perspectiva de gènere i per potenciar-ne l'ús 
estratègic i col·laboratiu per fer front als reptes 
socials, econòmics i mediambientals de país 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Transparència i Govern obert 
      Finalitat  Administració i serveis generals 
      Subfinalitat  Administració i serveis generals 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial Pla de govern obert 2022-2023 
Vinculació amb plans interdepartamentals Política pública d’R+D+I de la Generalitat de 

Catalunya. 
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Atorgament d’una subvenció directa a universitats 

públiques de Catalunya. 
Identificació de mesures alternatives , 
Objectiu de l’ajut públic L’objecte de l’expedient és l’atorgament d’una 

subvenció a universitats públiques per contribuir al 
finançament de les despeses relatives al projecte 
Càtedra Dades Obertes i Societat. L’objectiu 
d’aquesta activitat és fomentar la innovació i la 
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recerca en dades obertes així com impulsar la 
docència i la investigació que donin resposta als 
reptes actuals i futurs en aquest àmbit. Totes 
aquestes activitats concentren diverses disciplines, 
com la ciència política, l’enginyeria, el dret, la 
sociologia, l’economia, etc. 

Marc normatiu de referència Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 
176, de 25 de juliol de 2006); Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Universitats Públiques 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Altres serveis 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat No. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució No previsió de 
convocatòria  Anual  Anual  Anual   

PGCAT  50.000,00€ 50.000,00€ 50.000,00€ 150.000,00€ 
Total convocat 0,00€ 50.000,00€ 50.000,00€ 50.000,00€ 150.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució No previsió de 
convocatòria  Anual  Anual  Anual   

PGCAT  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Total convocat  33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

No previsió de 
convocatòria    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  

   50.000,00€   50.000,00€   50.000,00€   

2023     50.000,00€         

2024        50.000,00€      

2025           50.000,00€   

3. Import concedit 
(€)     50.000,00€   50.000,00€   50.000,00€   

2023    50.000,00€         

2024       50.000,00€      

2025          50.000,00€   

4. Import reconegut 
€)     50.000,00€   50.000,00€   50.000,00€   

2023    50.000,00€          

2024        50.000,00€      

2025           50.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Seguiment anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Import reconegut: Seguiment anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de 
l’aplicació GECAT. 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes)      Febrer     Febrer     Febrer     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre)    1   1   1   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre)    1   1   1   

4. Import mitjà per beneficiari (€)    50.000,00€   50.000,00€   50.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de concessió. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds tramitades. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Seguiment anual 
de l’execució de 
l’ajut. 

XGO_1.1_0026.1    1,00    1,00    1,00    

Nombre                    

2023     1,00         

2024        1,00      
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

2025           1,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Seguiment anual de l’execució de l’ajut: Seguiment anual de l’execució de l’ajut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions 
(TAIS). 
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Subvencions a les formacions polítiques per les eleccions al Conselh Generau d’Aran. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0028 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions a les formacions polítiques per les 

eleccions al Conselh Generau d’Aran. 
Centre gestor Secretaria de Govern Obert 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Bon govern i govern obert 
Objectiu  Enfortir el bon govern i avançar cap a un govern obert 

per crear valor públic dins i fora de les institucions 
Mesura  Dinamitzar l’ecosistema de participació per generar el 

coneixement, els recursos i les metodologies que 
contribueixin a un model de participació ciutadana de 
país basat en l’excel·lència 

  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Millorar i innovar l'organització dels processos 

electorals i consultes populars de la Generalitat per 
facilitar la participació de la ciutadania. 

   Objectiu estratègic  Innovar en la gestió i la logística dels processos 
electorals i consultes populars, tot incidint en la 
digitaització de diferents tràmits dels processos 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Organització, gestió i seguiment de processos 

electorals 
      Finalitat  Administració i serveis generals 
      Subfinalitat  Administració i serveis generals 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals Estadística oficial de Catalunya - IDESCAT. 
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Subvencionar les despeses electorals per dur a terme 

les eleccions del Conselh Generau d’Aran del maig 
del 2023. 

Identificació de mesures alternatives . 
Objectiu de l’ajut públic Atorgar les subvencions per afrontar les despeses 

electorals per dur a terme les eleccions del Conselh 
Generau d’Aran del maig del 2023 en el marc dels 
processos electorals previstos a Catalunya i Conselh 
Generau d’Aran. 
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Marc normatiu de referència Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions 

d’electors 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Administració Pública i de la política econòmica i 

social 
Localització geogràfica d’aplicació material Lleida 
Concurrència i compatibilitat No. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució No previsió de 
convocatòria  Anual No previsió de 

convocatòria 
No previsió de 
convocatòria   

PGCAT  10.000,00€   10.000,00€ 
Total convocat 0,00€ 10.000,00€ 0,00€ 0,00€ 10.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució No previsió de 
convocatòria  Anual No previsió de 

convocatòria 
No previsió de 
convocatòria   

PGCAT  100,00%   100,00% 
Total convocat  100,00%   100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 

1. Execució 
convocatòria (tipus) 

No previsió de 
convocatòria    Anual   No previsió de 

convocatòria   
No previsió 

de 
convocatòria 

  

2. Import convocat 
(€)  

   10.000,00€         

2023     10.000,00€         

3. Import concedit 
(€)     10.000,00€         

2023    10.000,00€         

4. Import reconegut 
€)     10.000,00€         

2023    10.000,00€          

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment anual de l’import convocat. 
2. Import concedit: Seguiment anual de l’import concedit. 
3. Import reconegut: Seguiment anual de l’import reconegut. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes)      Abril               
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    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre)    5         

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre)    5         

4. Import mitjà per beneficiari (€)    2.000,00€         

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de concessió. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds tramitades. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Ajuts a les 
formacions 
polítiques. 

XGO_3.3_0028.1    5,00            

Nombre                    

2023     5,00         

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Ajuts a les formacions polítiques: Seguiment anual de l’execució de l’ajut. 
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Premi Participa a l’Escola. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0027 
Denominació de la línia d’ajut públic Premi Participa a l’Escola. 
Centre gestor Direcció General de Participació, Processos 

Electorals i Qualitat Democràtica 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Bon govern i govern obert 
Objectiu  Enfortir el bon govern i avançar cap a un govern obert 

per crear valor públic dins i fora de les institucions 
Mesura  Dinamitzar l’ecosistema de participació per generar el 

coneixement, els recursos i les metodologies que 
contribueixin a un model de participació ciutadana de 
país basat en l’excel·lència 

  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Millorar la governança apoderant la ciutadania amb 

polítiques de govern obert. 
   Objectiu estratègic  Facilitar i promoure espais i mecanismes de 

participació ciutadana de qualitat per millorar les 
polítiques públiques i per transformar les 
administracions fent-les més permeables a les 
demandes ciutadanes 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Transparència i Govern obert 
      Finalitat  Administració i serveis generals 
      Subfinalitat  Administració i serveis generals 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial Pla de govern obert. 
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació Pla de joventut COVID, 2021. 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Fomentar la participació en l’àmbit de l’ensenyament. 
Identificació de mesures alternatives . 
Objectiu de l’ajut públic Que els infants incorporin la participació ciutadana en 

la seva cultura política. 
Marc normatiu de referència Ordre XGO/16/2022, de 17 de febrer, de modificació 

de l’Ordre EXI/37/2020, de 30 de març, per la qual 
s’aproven les bases reguladores del Premi Participa a 
l’Escola. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
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Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Centres educatius; centres d’ensenyament 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Sí. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Les persones destinatàries del Premi Participa a l’Escola són els centres educatius de primària i 
secundària ubicats en territori català que hagin dut a terme una experiència de participació o de 
foment dels valors democràtics a l’escola durant el curs acadèmic de la convocatòria. En cas que 
l’experiència presentada hagi estat desenvolupada per més d’un centre educatiu, la modalitat del 
Premi serà la corresponent al centre ubicat en el territori amb més habitants, i el destinatari serà el 
centre signant de la sol·licitud, amb independència i sens perjudici dels acords previs que els centres 
educatius implicats hagin pogut adoptar. 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 32.000,00€ 32.000,00€ 32.000,00€ 32.000,00€ 128.000,00€ 
Total convocat 32.000,00€ 32.000,00€ 32.000,00€ 32.000,00€ 128.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  32.000,00€   32.000,00€   32.000,00€   32.000,00€   

2022 32.000,00€             

2023     32.000,00€         

2024        32.000,00€      

2025           32.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  32.000,00€   32.000,00€   32.000,00€   32.000,00€   

2022 32.000,00€            

2023    32.000,00€         

2024       32.000,00€      

2025          32.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  32.000,00€   32.000,00€   32.000,00€   32.000,00€   

2022 32.000,00€             

2023    32.000,00€          

2024        32.000,00€      

2025           32.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Comprovar la data de la convocatòria, segons la plataforma de gestió. 
2. Import concedit: Comprovar el nombre de projectes concedits, segons la plataforma de gestió. 
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3. Import reconegut: Comprovar el nombre de beneficiaris, segons la plataforma de gestió. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Març     Abril     Març     Abril     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 35   35   35   35   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 4   4   4   4   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 8.000,00€   8.000,00€   8.000,00€   8.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Comprovar la data de convocatòria i de concessió, segons la plataforma de gestió. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Comprovar el nombre de sol·licituds, segons la plataforma de gestió. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Comprovar el nombre d’ajuts concedits, segons la plataforma de gestió. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Comprovar la quantitat rebuda, segons la plataforma de gestió. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Projectes 
educatius 
subvencionats. 

XGO_1.4_0027.1 4,00   4,00    4,00    4,00    

Nombre                    

2022  4,00            

2023     4,00         

2024        4,00      

2025           4,00   
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Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Projectes educatius subvencionats: Seguiment anual de l’execució de l’ajut. 
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Coordinació de la Comunitat Decidim: integració i consolidació de desenvolupaments. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0029 
Denominació de la línia d’ajut públic Coordinació de la Comunitat Decidim: integració i 

consolidació de desenvolupaments. 
Centre gestor Direcció General de Participació, Processos 

Electorals i Qualitat Democràtica 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Bon govern i govern obert 
Objectiu  Enfortir el bon govern i avançar cap a un govern obert 

per crear valor públic dins i fora de les institucions 
Mesura  Dinamitzar l’ecosistema de participació per generar el 

coneixement, els recursos i les metodologies que 
contribueixin a un model de participació ciutadana de 
país basat en l’excel·lència 

  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Millorar la governança apoderant la ciutadania amb 

polítiques de govern obert. 
   Objectiu estratègic  Facilitar i promoure espais i mecanismes de 

participació ciutadana de qualitat per millorar les 
polítiques públiques i per transformar les 
administracions fent-les més permeables a les 
demandes ciutadanes 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Transparència i Govern obert 
      Finalitat  Administració i serveis generals 
      Subfinalitat  Administració i serveis generals 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial Pla de govern obert. 
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Desenvolupar la plataforma digital de participació 

ciutadana comuna a totes les administracions 
públiques de Catalunya. 

Identificació de mesures alternatives . 
Objectiu de l’ajut públic Evitar la multifurcació de la plataforma, per tal que 

se’n mantingui el caràcter comú. 
Marc normatiu de referència Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 
Hi participen altres administracions    
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públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? Sí – Ajuntament de Barcelona. 
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Associacions 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Altres activitats associatives 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Sense concurrència i és compatible amb altres ajuts. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 50.000,00€ 50.000,00€ 50.000,00€ 50.000,00€ 200.000,00€ 
Total convocat 50.000,00€ 50.000,00€ 50.000,00€ 50.000,00€ 200.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Plurianual    Plurianual    Plurianual    Plurianual   

2. Import convocat 
(€)  50.000,00€   50.000,00€   50.000,00€   50.000,00€   

2022 50.000,00€             

2023             

2023     50.000,00€         

2024              

2024        50.000,00€      

2025              

2025           50.000,00€   

2026              

3. Import concedit 
(€)  50.000,00€   50.000,00€   50.000,00€   50.000,00€   

2022 50.000,00€            

2023             

2023    50.000,00€         

2024             

2024       50.000,00€      

2025             

2025          50.000,00€   

2026             

4. Import reconegut 
€)  50.000,00€   50.000,00€   50.000,00€   50.000,00€   
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   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2022 40.000,00€             

2023 10.000,00€             

2023    40.000,00€          

2024    10.000,00€          

2024        40.000,00€      

2025        10.000,00€      

2025           40.000,00€   

2026           10.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Revisió anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Revisió anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Import reconegut: Revisió anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Abril     Abril     Abril     Abril     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1   1   1   1   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1   1   1   1   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 50.000,00€   50.000,00€   50.000,00€   50.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 
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1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de concessió. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds tramitades. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Seguiment anual 
de l’execució de 
l’ajut. 

XGO_1.4_0029.1 1,00   1,00    1,00    10,00    

Nombre                    

2022  1,00            

2023     1,00         

2024        1,00      

2025           1,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Seguiment anual de l’execució de l’ajut: Seguiment anual de l’execució de l’ajut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions 
(TAIS). 
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Servei Decidim Catalunya: assessorament metodològic als ens locals. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0030 
Denominació de la línia d’ajut públic Servei Decidim Catalunya: assessorament 

metodològic als ens locals. 
Centre gestor Direcció General de Participació, Processos 

Electorals i Qualitat Democràtica 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Bon govern i govern obert 
Objectiu  Enfortir el bon govern i avançar cap a un govern obert 

per crear valor públic dins i fora de les institucions 
Mesura  Dinamitzar l’ecosistema de participació per generar el 

coneixement, els recursos i les metodologies que 
contribueixin a un model de participació ciutadana de 
país basat en l’excel·lència 

  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Millorar la governança apoderant la ciutadania amb 

polítiques de govern obert. 
   Objectiu estratègic  Facilitar i promoure espais i mecanismes de 

participació ciutadana de qualitat per millorar les 
polítiques públiques i per transformar les 
administracions fent-les més permeables a les 
demandes ciutadanes 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Transparència i Govern obert 
      Finalitat  Administració i serveis generals 
      Subfinalitat  Administració i serveis generals 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial Pla de govern obert. 
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Impulsar la participació digital en els territoris de 

Catalunya amb menor densitat de plataformes 
basades en el Decidim. 

Identificació de mesures alternatives . 
Objectiu de l’ajut públic Incrementar l’oferta digital de participació ciutadana 

en les circumscripcions amb menys densitat de 
plataformes (Lleida i Tarragona). 

Marc normatiu de referència Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
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Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Diputacions 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Administració pública i defensa; seguretat social 

obligatòria 
Localització geogràfica d’aplicació material Lleida - Tarragona 
Concurrència i compatibilitat No. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 50.000,00€    50.000,00€ 
Total convocat 50.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 50.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 100,00%    100,00% 
Total convocat 100,00%    100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 

1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual   No previsió de 
convocatòria   No previsió de 

convocatòria   
No previsió 

de 
convocatòria 

  

2. Import convocat 
(€)  50.000,00€            

2022 50.000,00€             

3. Import concedit 
(€)  50.000,00€            

2022 50.000,00€            

4. Import reconegut 
€)  50.000,00€            

2022 50.000,00€             

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Comprovació de la data i import de la convocatòria segons les plataformes de gestió. 
2. Import concedit: Comprovació de la data i l’import concedit segons les plataformes de gestió. 
3. Import reconegut: Comprovació de la data i l’import reconegut segons les plataformes de gestió. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Juliol                    
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    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1            

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1            

4. Import mitjà per beneficiari (€) 50.000,00€            

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Comprovació de la data de publicació de la convocatòria o de la data de concessió, segons la plataforma de 
gestió. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Comprovació de les sol·licituds rebudes, segons la plataforma de gestió. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Comprovació dels beneficiaris d’ajuts concedits, segons la plataforma de gestió. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Comprovació de l’import mitjà per beneficiari, segons la plataforma de gestió. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Ens locals que 
reben 
assessorament 
que comencen a 
utilitzar la 
plataforma 
Decidim. 

XGO_1.4_0030.1 15,00               

Nombre                    

2022  15,00            

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Ens locals que reben assessorament que comencen a utilitzar la plataforma Decidim: Comprovació dels resultats definits, a partir de la memòria dels 
ens beneficiats.  



 

175 

 

Panel de polítiques de participació. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0031 
Denominació de la línia d’ajut públic Panel de polítiques de participació. 
Centre gestor Direcció General de Participació, Processos 

Electorals i Qualitat Democràtica 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Bon govern i govern obert 
Objectiu  Enfortir el bon govern i avançar cap a un govern obert 

per crear valor públic dins i fora de les institucions 
Mesura  Dinamitzar l’ecosistema de participació per generar el 

coneixement, els recursos i les metodologies que 
contribueixin a un model de participació ciutadana de 
país basat en l’excel·lència 

  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Millorar la governança apoderant la ciutadania amb 

polítiques de govern obert. 
   Objectiu estratègic  Facilitar i promoure espais i mecanismes de 

participació ciutadana de qualitat per millorar les 
polítiques públiques i per transformar les 
administracions fent-les més permeables a les 
demandes ciutadanes 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Transparència i Govern obert 
      Finalitat  Administració i serveis generals 
      Subfinalitat  Administració i serveis generals 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial Pla de govern obert. 
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Coneixement per definir i implementar polítiques 

públiques de participació ciutadana. 
Identificació de mesures alternatives . 
Objectiu de l’ajut públic Obtenir coneixement útil sobre l’estat de la 

participació en les institucions locals. 
Marc normatiu de referència Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 
Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
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gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Altres 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats de recerca 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat No. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria  Anual No previsió de 

convocatòria   

PGCAT 30.000,00€  30.000,00€  60.000,00€ 
Total convocat 30.000,00€ 0,00€ 30.000,00€ 0,00€ 60.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria  Anual No previsió de 

convocatòria   

PGCAT 100,00%  100,00%  100,00% 
Total convocat 50,00%  50,00%  100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 

1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual   No previsió de 
convocatòria    Anual   

No previsió 
de 

convocatòria 
  

2. Import convocat 
(€)  30.000,00€      30.000,00€      

2022 30.000,00€             

2024        30.000,00€      

3. Import concedit 
(€)  30.000,00€      30.000,00€      

2022 30.000,00€            

2024       30.000,00€      

4. Import reconegut 
€)  30.000,00€      30.000,00€      

2022 30.000,00€             

2024        30.000,00€      

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Seguiment anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Import reconegut: Seguiment anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de 
l’aplicació GECAT. 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Abril          Març          

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1      1      

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1      1      

4. Import mitjà per beneficiari (€) 30.000,00€      30.000,00€      

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de concessió. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds tramitades. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Ítems 
d’informació 
sobre la 
participació 
ciutadana en els 
ens locals de 
Catalunya. 

XGO_1.4_0031.1 1,00       1,00        

Nombre                    
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

2022  1,00            

2024        1,00      

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Ítems d’informació sobre la participació ciutadana en els ens locals de Catalunya: La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

 

 



 

180 

 

Subvenció a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0032 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció a projectes de recerca en l’àmbit de la 

qualitat democràtica. 
Centre gestor Direcció General de Participació, Processos 

Electorals i Qualitat Democràtica 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Bon govern i govern obert 
Objectiu  Enfortir el bon govern i avançar cap a un govern obert 

per crear valor públic dins i fora de les institucions 
Mesura  Dinamitzar l’ecosistema de participació per generar el 

coneixement, els recursos i les metodologies que 
contribueixin a un model de participació ciutadana de 
país basat en l’excel·lència 

  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Millorar la governança apoderant la ciutadania amb 

polítiques de govern obert. 
   Objectiu estratègic  Facilitar i promoure espais i mecanismes de 

participació ciutadana de qualitat per millorar les 
polítiques públiques i per transformar les 
administracions fent-les més permeables a les 
demandes ciutadanes 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Transparència i Govern obert 
      Finalitat  Administració i serveis generals 
      Subfinalitat  Administració i serveis generals 
 
   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Transparència i Govern obert 
      Finalitat  Administració i serveis generals 
      Subfinalitat  Administració i serveis generals 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial Pla de govern obert. 
Vinculació amb plans interdepartamentals Política pública d’R+D+I. 
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Transferència mútua de coneixement. 
Identificació de mesures alternatives . 
Objectiu de l’ajut públic Obtenir coneixement útil per aplicar a les actuacions 

participatives, per millorar-les. 
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Marc normatiu de referència Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern; Ordre 
XGO/147/2021, de 6 de juliol, per la qual s’aproven 
les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions a projectes de recerca en l’àmbit de la 
qualitat democràtica; Resolució XGO/2760/2021, de 6 
de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a 
la concessió de subvencions destinades a projectes 
de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica per a 
l’any 2022. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Les universitats que formen part del sistema 

universitari català i les entitats públiques o privades 
de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin la 
recerca com una de les seves activitats. 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats de recerca 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Sí. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anticipada i plurianual  Anticipada i plurianual  Anticipada i plurianual  Anticipada i plurianual   
PGCAT 60.000,00€ 60.000,00€ 60.000,00€ 60.000,00€ 240.000,00€ 
Total convocat 60.000,00€ 60.000,00€ 60.000,00€ 60.000,00€ 240.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anticipada i plurianual  Anticipada i plurianual  Anticipada i plurianual  Anticipada i plurianual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anticipada i 
plurianual    Anticipada i 

plurianual    Anticipada i 
plurianual    Anticipada i 

plurianual   

2. Import convocat 
(€)  60.000,00€   60.000,00€   60.000,00€   60.000,00€   

2023 60.000,00€             

2024             

2023     60.000,00€         

2024              

2024        60.000,00€      

2025              

2025           60.000,00€   

2026              

3. Import concedit 
(€)  60.000,00€   60.000,00€   60.000,00€   60.000,00€   

2023 60.000,00€            

2024             

2023    60.000,00€         

2024             

2024       60.000,00€      

2025             

2025          60.000,00€   

2026             

4. Import reconegut 
€)  60.000,00€   60.000,00€   60.000,00€   60.000,00€   
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   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2023 48.000,00€             

2024 12.000,00€             

2023    12.000,00€          

2024    48.000,00€          

2024        48.000,00€      

2025        12.000,00€      

2025           48.000,00€   

2026           12.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment anual de l’import convocat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Seguiment anual de l’import concedit. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Import reconegut: Seguiment anual de l’import reconegut. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de 
l’aplicació GECAT. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Abril     Gener     Gener     Gener     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 5   5   5   5   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 4   4   4   4   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 15.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 
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1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment anual de la data de concessió. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment anual del nombre de sol·licituds tramitades. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment anual del nombre de beneficiaris. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Seguiment anual de l’import mitjà per beneficiari. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Aplicació 
pràctica de la 
recerca - 
nombre 
d’elements que 
es poden 
aplicar. 

XGO_1.4_0032.1 5,00   5,00    5,00    5,00    

Nombre                    

2023  5,00            

2023     5,00         

2024        5,00      

2025           5,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Aplicació pràctica de la recerca - nombre d’elements que es poden aplicar: Seguiment anual de l’execució de l’ajut. La informació s’extraurà de 
l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS).  
 



 

185 

 

Subvencions a partits polítics durant les eleccions al Parlament de Catalunya. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0033 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions a partits polítics durant les eleccions al 

Parlament de Catalunya. 
Centre gestor Subdirecció General de Processos Electorals i 

Democràcia Directa 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Bon govern i govern obert 
Objectiu  Desplegar una administració eficient, professional i 

excel·lent al servei de les persones en compliment 
dels principis bàsics del bon govern 

Mesura  Optimitzar l’organització interna en matèria formativa 
de govern i Administració pública de la Generalitat i el 
seu sector públic 

  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Millorar i innovar l'organització dels processos 

electorals i consultes populars de la Generalitat per 
facilitar la participació de la ciutadania. 

   Objectiu estratègic  Garantir la legitimitat integral dels processos 
electorals i consultes populars a través de la seva 
planificació i execució de forma fiable, segura i 
transparent 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Organització, gestió i seguiment de processos 

electorals 
      Finalitat  Administració i serveis generals 
      Subfinalitat  Administració i serveis generals 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals Estadística oficial de Catalunya - IDESCAT. 
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Subvencions a partits polítics durant les eleccions al 

Parlament de Catalunya. 
Identificació de mesures alternatives . 
Objectiu de l’ajut públic Subvencions a partits polítics durant les eleccions al 

Parlament de Catalunya. 
Marc normatiu de referència Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 

electoral general. 
Hi participen altres administracions    
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públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions 

d’electors 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Administració Pública i de la política econòmica i 

social 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat . 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria  Anual   

PGCAT    11.000.000,00€ 11.000.000,00€ 
Total convocat 0,00€ 0,00€ 0,00€ 11.000.000,00€ 11.000.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria  Anual   

PGCAT    100,00% 100,00% 
Total convocat    100,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

No previsió de 
convocatòria   No previsió de 

convocatòria   No previsió de 
convocatòria    Anual   

2. Import convocat 
(€)  

         11.000.000,0
0€ 

  

2025           11.000.000,0
0€ 

  

3. Import concedit 
(€)           11.000.000,0

0€   

2025          11.000.000,0
0€ 

  

4. Import reconegut 
€)           11.000.000,0

0€   

2025           11.000.000,0
0€ 

  

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment anual de l’import convocat. 
2. Import concedit: Seguiment anual de l’import concedit. 
3. Import reconegut: Seguiment anual de l’import reconegut. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes)                Gener     
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    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre)          18   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre)          18   

4. Import mitjà per beneficiari (€)          611.111,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Gener de 2025. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): 18. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): 18. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  611.111,00 €. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Ajuts a les 
formacions 
polítiques. 

XGO_3.4_0033.1            18,00    

Euros                    

2025           18,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Ajuts a les formacions polítiques: Seguiment anual de l’execució de l’ajut. 
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Subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i educació per al desenvolupament. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0034 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions a projectes de cooperació al 

desenvolupament i educació per al desenvolupament. 
Centre gestor Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Contribuir al desenvolupament global, al foment de la 

pau i dels drets humans 
 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Contribuir al desenvolupament global sostenible, al 

foment de la pau i dels drets humans. 
   Objectiu estratègic  Millorar l'abast i l'impacte de les actuacions de 

desenvolupament 
   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Cooperació al desenvolupament 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Cooperació internacional 
 
   Objectiu estratègic  Impulsar la recerca, la difusió i l'acció des del vessant 

de la cultura de la pau en la societat catalana i en 
l'àmbit internacional 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Cooperació al desenvolupament 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Cooperació internacional 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-

2022. 
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del 

Govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2022, 
Pla nacional d’associacionisme i voluntariat, Pla 
d’actuació de joventut - COVID 2021, Pla nacional per 
a la implemenatció de l’Agenda 2030. 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir als objectius de desenvolupament 

sostenible. 
Identificació de mesures alternatives Cap. 
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Objectiu de l’ajut públic Finançar projectes, a iniciativa d’ONG de cooperació 
al desenvolupament (ONGD), que contribueixen a 
l’assoliment dels objectius inclosos en el Pla director 
de cooperació al desenvolupament vigent. 

Marc normatiu de referència Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al 
desenvolupament. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Enfocament de Gènere i basat en Drets Humans 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris ONGD, Universitats i Centres de Recerca adscrits a 

les Universitats 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats d’organitzacions i organismes 

extraterritorials 
Localització geogràfica d’aplicació material Regions o països no europeus, no considerats en 

NUTS 
Concurrència i compatibilitat Condicions pendents d’aprovació mitjançant les bases 

reguladores específiques. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
En l’apartat de finançament s’ha indicat l’aplicació econòmica més freqüent per aquesta línia d’ajut. 
No obstant això, en funció de les sol·licituds rebudes i les subvencions atorgades pot ser necessari 
recórrer a altres aplicacions econòmiques dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Plurianual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 5.208.333,33€    5.208.333,33€ 
Total convocat 5.208.333,33€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 5.208.333,33€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Plurianual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 100,00%    100,00% 
Total convocat 100,00%    100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 

1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Plurianual   No previsió de 
convocatòria   No previsió de 

convocatòria   
No previsió 

de 
convocatòria 

  

2. Import convocat 
(€)  5.208.333,33€            

2022 5.208.333,33€             

2023             

3. Import concedit 
(€)  5.208.333,33€            

2022 5.208.333,33€            

2023             

4. Import reconegut 
€)  5.208.333,33€            

2022 4.687.500,00€             

2023 520.833,33€             

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Aquest camp s’emplena d’acord amb la planificació d’assignació pressupostària de l’ACCD i la resolució de la convocatòria de 
subvencions. 
2. Import concedit: Aquest camp s’emplena d’acord amb la resolució d’atorgament de la convocatòria. 
3. Import reconegut: Aquest camp s’emplena d’acord amb la resolució d’atorgament de la convocatòria. 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Juny                    

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 120            

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 90            

4. Import mitjà per beneficiari (€) 100.000,00€            

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): La data de publicació i concessió es comprovarà mitjançant la resolució publicada. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): El nombre de sol·licituds i l’import sol·licitat es pot estimar a partir de les resolucions d’inadmissions i la 
resolució definitiva de la convocatòria. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Les entitats beneficiàries apareixen en la resolució definitiva de la convocatòria. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  L’import de cada subvenció concedida apareix en la resolució definitiva i amb aquestes dades es pot calcular 
l’import mitjà per beneficiari. L’import mitjà es calcula dividint el nombre d’entitats beneficiàries entre l’import total atorgat mitjançant la r 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Percentatge de 
subvencions 
atorgades en 
relació amb les 
sol·licituds 
presentades. 

XGO_5.2_0034.1 65,00               

Percentatge                    

2022  65,00            

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 
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Percentatge de subvencions atorgades en relació amb les sol·licituds presentades: Es comprova el percentatge d’atorgament respecte a les sol·licituds 
mitjançant la comparació de les sol·licitud rebudes i les concedides. 
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Subvencions per a la realització de programes concertats. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0035 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions per a la realització de programes 

concertats. 
Centre gestor Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Contribuir al desenvolupament global, al foment de la 

pau i dels drets humans 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Contribuir al desenvolupament global sostenible, al 

foment de la pau i dels drets humans. 
   Objectiu estratègic  Millorar l'abast i l'impacte de les actuacions de 

desenvolupament 
   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Cooperació al desenvolupament 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Cooperació internacional 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-

2022 
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat i Pla 

estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del 
Govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2022. 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir als objectius de desenvolupament 

sostenible. 
Identificació de mesures alternatives Cap. 
Objectiu de l’ajut públic Finançar programes, a iniciativa d’ONG de cooperació 

al desenvolupament (ONGD), universitats i centres de 
recerca adscrits que contribueixen a l’assoliment dels 
objectius inclosos en el Pla director de cooperació al 
desenvolupament vigent. 

Marc normatiu de referència Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al 
desenvolupament. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
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Modalitat de concessió Concurrència competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració  Enfocament de Gènere i basat en Drets Humans 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Poblacions del països socis 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats d’organitzacions i organismes 

extraterritorials 
Localització geogràfica d’aplicació material Regions o països no europeus, no considerats en 

NUTS 
Concurrència i compatibilitat Condicions pendents d’aprovació mitjançant les bases 

reguladores específiques de les subvencions. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
A l’apartat de finançament s’ha indicat l’aplicació econòmica més freqüent d’aquesta línia d’ajut. No 
obstant això, en funció de les sol·licituds rebudes i de les subvencions atorgades, pot ser necessari 
recórrer a altres aplicacions econòmiques dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Plurianual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 23.841.000,00€    23.841.000,00€ 
Total convocat 23.841.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 23.841.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Plurianual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 100,00%    100,00% 
Total convocat 100,00%    100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 

1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Plurianual   No previsió de 
convocatòria   No previsió de 

convocatòria   
No previsió 

de 
convocatòria 

  

2. Import convocat 
(€)  

23.841.000,00
€ 

           

2022 23.841.000,00
€  

           

2023             

2024             

3. Import concedit 
(€)  

23.841.000,00
€            

2022 23.841.000,00
€ 

           

2023             

2024             

4. Import reconegut 
€)  

23.841.000,00
€            

2022 13.112.550,00
€ 

            

2023 9.536.400,00€             

2024 1.192.050,00€             

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Aquest camp s’emplena d’acord amb la planificació d’assignació pressupostària de l’ACCD i la resolució de la convocatòria de 
subvencions. 
2. Import concedit: Aquest camp s’emplena d’acord amb la resolució d’atorgament de la convocatòria. 
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3. Import reconegut: Aquest camp s’emplena d’acord amb la resolució d’atorgament de la convocatòria. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Juliol                    

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 58            

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 45            

4. Import mitjà per beneficiari (€) 520.000,00€            

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): La data de publicació i concessió es comprovarà mitjançant la resolució publicada. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): El nombre de sol·licituds i l’import sol·licitat es pot estimar a partir de les resolucions d’inadmissions i la 
resolució definitiva de la convocatòria. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Els beneficiaris apareixen en la resolució definitiva de la convocatòria. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  L’import de cada subvenció concedida apareix en la resolució definitiva i amb aquestes dades es pot calcular 
l’import mitjà per beneficiari. L’import mitjà es calcula dividint el nombre d’entitats beneficiàries entre l’import total atorgat mitjançant la r 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Percentatge de 
subvencions 
atorgades en 
relació amb les 
sol·licituds 
presentades. 

XGO_5.2_0035.1 77,00               

Percentatge                    
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

2022  77,00            

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Percentatge de subvencions atorgades en relació amb les sol·licituds presentades: Es comprova el percentatge d’atorgament respecte a les sol·licituds 
mitjançant la comparació de les sol·licitud rebudes i les concedides. 
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Subvencions a governs dels països beneficiaris. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0036 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions a governs dels països beneficiaris. 
Centre gestor Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Contribuir al desenvolupament global, al foment de la 

pau i dels drets humans 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Contribuir al desenvolupament global sostenible, al 

foment de la pau i dels drets humans. 
   Objectiu estratègic  Millorar l'abast i l'impacte de les actuacions de 

desenvolupament 
   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Cooperació al desenvolupament 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Cooperació internacional 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-

2022. 
Vinculació amb plans interdepartamentals Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del 

Govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2022.  
Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 
2030. 

Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir als objectius de desenvolupament 

sostenible. 
Identificació de mesures alternatives Cap. 
Objectiu de l’ajut públic Finançar projectes de governs dels països 

beneficiaris que contribueixen a l’assoliment dels 
objectius inclosos en el Pla director de cooperació al 
desenvolupament vigent. 

Marc normatiu de referència Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al 
desenvolupament. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
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Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació posterior (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Enfocament de gènere i basat en drets humans 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Governs dels països beneficiaris 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats d’organitzacions i organismes 

extraterritorials 
Localització geogràfica d’aplicació material Regions o països no europeus, no considerats en 

NUTS 
Concurrència i compatibilitat Condicions pendents d’aprovació mitjançant la 

resolució d’atorgament. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
A l’apartat de finançament s’ha indicat l’aplicació econòmica més freqüent d’aquesta línia d’ajut. No 
obstant, en funció de les sol·licituds rebudes i les subvencions atorgades pot ser necessari recorre a 
altres aplicacions econòmiques dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 200.000,00€    200.000,00€ 
Total convocat 200.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 200.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 100,00%    100,00% 
Total convocat 100,00%    100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 

1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual   No previsió de 
convocatòria   No previsió de 

convocatòria   
No previsió 

de 
convocatòria 

  

2. Import convocat 
(€)  200.000,00€            

2022 200.000,00€             

3. Import concedit 
(€)  200.000,00€            

2022 200.000,00€            

4. Import reconegut 
€)  200.000,00€            

2022 200.000,00€             

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Aquest camp s’emplena d’acord amb la planificació d’assignació pressupostària de l’ACCD i les dades de la memòria de les 
subvencions atorgades durant l’any. 
2. Import concedit: Aquest camp s’emplena d’acord amb les dades de la memòria de les subvencions atorgades durant l’any. 
3. Import reconegut: Aquest camp s’emplena d’acord amb les dades de la memòria de les subvencions atorgades durant l’any. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Juny                    
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    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 1            

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1            

4. Import mitjà per beneficiari (€) 200.000,00€            

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): La data de publicació i concessió es comprovarà mitjançant la revisió de la resolució d’atorgament. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): El nombre de sol·licituds i l’import sol·licitat es pot estimar a partir de les sol·licituds de subvenció registrades 
per l’ACCD. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): El nombre d’entitats beneficiàries es pot comprovar d’acord amb les dades de la memòria de les subvencions 
atorgades durant l’any. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  L’import mitjà es pot calcular a partir de la relació entre el nombre de subvencions i la suma de l’import 
atorgat. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Percentatge de 
les subvencions 
atorgades en els 
països socis de 
la cooperació 
catalana. 

XGO_5.2_0036.1 100,00               

Percentatge                    

2022  100,00            

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 
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Percentatge de les subvencions atorgades en els països socis de la cooperació catalana: Es comprova el percentatge de les subvencions atorgades 
en els països socis de la cooperació catalana mitjançant l’anàlisi de les subvencions atorgades al tipus de beneficiari de la línia d’ajut. 
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Subvencions a organismes intergovernamentals. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0037 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions a organismes intergovernamentals. 
Centre gestor Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Contribuir al desenvolupament global, al foment de la 

pau i dels drets humans 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Contribuir al desenvolupament global sostenible, al 

foment de la pau i dels drets humans. 
   Objectiu estratègic  Millorar l'abast i l'impacte de les actuacions de 

desenvolupament 
   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Cooperació al desenvolupament 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Cooperació internacional 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-

22. 
Vinculació amb plans interdepartamentals Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del 

Govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2022. 
Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 
2030. 

Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir als objectius de desenvolupament 

sostenible. 
Identificació de mesures alternatives Cap. 
Objectiu de l’ajut públic Finançar projectes d’organismes intergovernamentals 

que contribueixen a l’assoliment dels objectius 
inclosos en el Pla director de cooperació al 
desenvolupament vigent. 

Marc normatiu de referència Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al 
desenvolupament. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió  Sense concurrència 
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Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació posterior (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Enfocament de gènere i basat en drets humans 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Organismes intergovernamentals 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats d’organitzacions i organismes 

extraterritorials 
Localització geogràfica d’aplicació material Regions o països no europeus, no considerats en 

NUTS 
Concurrència i compatibilitat Condicions pendents de definició mitjançant la 

resolució d’atorgament. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
A l’apartat de finançament s’ha indicat l’aplicació econòmica més freqüent d’aquesta línia d’ajut. No 
obstant, en funció de les sol·licituds rebudes i les subvencions atorgades pot ser necessari recorre a 
altres aplicacions econòmiques dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 6.540.000,00€    6.540.000,00€ 
Total convocat 6.540.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 6.540.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 100,00%    100,00% 
Total convocat 100,00%    100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 

1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual   No previsió de 
convocatòria   No previsió de 

convocatòria   
No previsió 

de 
convocatòria 

  

2. Import convocat 
(€)  6.540.000,00€            

2022 6.540.000,00€             

3. Import concedit 
(€)  6.540.000,00€            

2022 6.540.000,00€            

4. Import reconegut 
€)  6.540.000,00€            

2022 6.540.000,00€             

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Aquest camp s’emplena d’acord amb la planificació d’assignació pressupostària de l’ACCD i les dades de la memòria de les 
subvencions atorgades durant l’any. 
2. Import concedit: Aquest camp s’emplena d’acord amb les dades de la memòria de les subvencions atorgades durant l’any. 
3. Import reconegut: Aquest camp s’emplena d’acord amb les dades de la memòria de les subvencions atorgades durant l’any. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Octubre                    
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    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 21            

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 21            

4. Import mitjà per beneficiari (€) 311.429,00€            

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): La data de publicació i concessió es comprovarà mitjançant la revisió de la resolució d’atorgament. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): El nombre de sol·licituds i l’import sol·licitat es pot estimar a partir de les sol·licituds de subvenció registrades 
per l’ACCD. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): El nombre d’entitats beneficiàries es pot comprovar d’acord amb les dades de la memòria de les subvencions 
atorgades durant l’any. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  L’import mitjà es pot calcular a partir de la relació entre el nombre de subvencions i la suma de l’import 
atorgat. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Percentatge de 
les subvencions 
atorgades en els 
països socis de 
la cooperació 
catalana. 

XGO_5.2_0037.1 65,00               

Percentatge                    

2022  65,00            

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 
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Percentatge de les subvencions atorgades en els països socis de la cooperació catalana: Es comprova el percentatge de les subvencions atorgades 
en els països socis de la cooperació catalana mitjançant l’anàlisi de les subvencions atorgades al tipus de beneficiari de la línia d’ajut. 
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Enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida, Girona, Tarragona 
i Barcelona. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0038 
Denominació de la línia d’ajut públic Enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de 

les comarques de Lleida, Girona, Tarragona i 
Barcelona. 

Centre gestor Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Contribuir al desenvolupament global, al foment de la 

pau i dels drets humans 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Contribuir al desenvolupament global sostenible, al 

foment de la pau i dels drets humans. 
   Objectiu estratègic  Impulsar l'enfortiment dels agents catalans de la 

cooperació al desenvolupament, en tot el territori 
   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Cooperació al desenvolupament 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Cooperació internacional 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-

2022. 
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat. Pla 

nacional per a la implemenatció de l’Agenda 2030. 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir als objectius de desenvolupament 

sostenible. 
Identificació de mesures alternatives Cap. 
Objectiu de l’ajut públic Permetre un fons específic de suport a les entitats de 

les demarcacions de Lleida, Girona, Tarragona i 
Barcelona, llevat de Barcelona ciutat i els municipis 
pertanyents a la seva àrea metropolitana, a fi 
d’enfortir-ne l’estructura i capacitats, així com 
contribuir a impulsar les iniciatives que realitzen a 
través de la comunicació, la sensibilització i la 
incidència. 

Marc normatiu de referència Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al 
desenvolupament. 
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Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No – No. 
Modalitat de concessió Concurrència no competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Enfocament de gènere i basat en drets humans 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris ONGD 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats d’organitzacions i organismes 

extraterritorials 
Localització geogràfica d’aplicació material Regions o països no europeus, no considerats en 

NUTS 
Concurrència i compatibilitat Condicions pendents d’aprovació mitjançant les bases 

reguladores específiques. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
A l’apartat de finançament s’ha indicat l’aplicació econòmica més freqüent d’aquesta línia d’ajut. No 
obstant això, en funció de les sol·licituds rebudes i les subvencions atorgades, pot ser necessari 
recórrer a altres aplicacions econòmiques dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 674.000,00€    674.000,00€ 
Total convocat 674.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 674.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 100,00%    100,00% 
Total convocat 100,00%    100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 

1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual   No previsió de 
convocatòria   No previsió de 

convocatòria   
No previsió 

de 
convocatòria 

  

2. Import convocat 
(€)  674.000,00€            

2022 674.000,00€             

3. Import concedit 
(€)  674.000,00€            

2022 674.000,00€            

4. Import reconegut 
€)  674.000,00€            

2022 674.000,00€             

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Aquest camp s’emplena d’acord amb la planificació d’assignació pressupostària de l’ACCD i la resolució de la convocatòria de 
subvencions. 
2. Import concedit: Aquest camp s’emplena d’acord amb la resolució d’atorgament de la convocatòria. 
3. Import reconegut: Aquest camp s’emplena d’acord amb la resolució d’atorgament de la convocatòria. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Novembre                    
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    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 60            

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 58            

4. Import mitjà per beneficiari (€) 12.000,00€            

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): La data de publicació i concessió es comprovarà mitjançant la resolució publicada. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): El nombre de sol·licituds i l’import sol·licitat es pot estimar a partir de les resolucions d’inadmissions i la 
resolució definitiva de la convocatòria. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Els beneficiaris apareixen en la resolució definitiva de la convocatòria. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  L’import de cada subvenció concedida apareix en la resolució definitiva i amb aquestes dades es pot calcular 
l’import mitjà per beneficiari. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Percentatge de 
subvencions 
atorgades en 
relació amb les 
sol·licituds 
presentades. 

XGO_5.3_0038.1 96,00               

Percentatge                    

2022  96,00            

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 
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Percentatge de subvencions atorgades en relació amb les sol·licituds presentades: Es comprova el percentatge d’atorgament respecte a les sol·licituds 
mitjançant la comparació de les sol·licitud rebudes i les concedides. 
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Subvencions a entitats sense ànim de lucre a l’exterior. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0039 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions a entitats sense ànim de lucre a 

l’exterior. 
Centre gestor Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Contribuir al desenvolupament global, al foment de la 

pau i dels drets humans 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Contribuir al desenvolupament global sostenible, al 

foment de la pau i dels drets humans. 
   Objectiu estratègic  Millorar l'abast i l'impacte de les actuacions de 

desenvolupament 
   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Cooperació al desenvolupament 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Cooperació internacional 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-

2022. 
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del 

Govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2022, 
Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 
2030. 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir als objectius de desenvolupament 

sostenible. 
Identificació de mesures alternatives Cap. 
Objectiu de l’ajut públic Finançar projectes d’entitats sense ànim de lucre a 

l’exterior que contribueixen a l’assoliment dels 
objectius inclosos en el Pla director de cooperació al 
desenvolupament vigent. 

Marc normatiu de referència Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al 
desenvolupament. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
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Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació posterior (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Enfocament de gènere i basat en drets humans 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Entitats sense afany de lucre a l’exterior 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats d’organitzacions i organismes 

extraterritorials 
Localització geogràfica d’aplicació material Regions o països no europeus, no considerats en 

NUTS 
Concurrència i compatibilitat Condicions pendents d’aprovació mitjançant les 

resolucions d’atorgament. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
A l’apartat de finançament s’ha indicat l’aplicació econòmica més freqüent d’aquesta línia d’ajut. No 
obstant això, en funció de les sol·licituds rebudes i les subvencions atorgades, pot ser necessari 
recórrer a altres aplicacions econòmiques dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 2.000.000,00€    2.000.000,00€ 
Total convocat 2.000.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.000.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 100,00%    100,00% 
Total convocat 100,00%    100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 

1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual   No previsió de 
convocatòria   No previsió de 

convocatòria   
No previsió 

de 
convocatòria 

  

2. Import convocat 
(€)  2.000.000,00€            

2022 2.000.000,00€             

3. Import concedit 
(€)  2.000.000,00€            

2022 2.000.000,00€            

4. Import reconegut 
€)  2.000.000,00€            

2022 2.000.000,00€             

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Aquest camp s’emplena d’acord amb la planificació d’assignació pressupostària de l’ACCD i les dades de la memòria de les 
subvencions atorgades durant l’any. 
2. Import concedit: Aquest camp s’emplena d’acord amb les dades de la memòria de les subvencions atorgades durant l’any. 
3. Import reconegut: Aquest camp s’emplena d’acord amb les dades de la memòria de les subvencions atorgades durant l’any. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Octubre                    
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    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 9            

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 9            

4. Import mitjà per beneficiari (€) 222.222,00€            

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): La data de publicació i concessió es comprovarà mitjançant la revisió de la resolució d’atorgament. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): El nombre de sol·licituds i l’import sol·licitat es pot estimar a partir de les sol·licituds de subvenció registrades 
per l’ACCD. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): El nombre d’entitats beneficiàries es pot comprovar d’acord amb les dades de la memòria de les subvencions 
atorgades durant l’any. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  L’import mitjà es pot calcular a partir de la relació entre el nombre de subvencions i la suma de l’import 
atorgat. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Percentatge de 
les subvencions 
atorgades en els 
països socis de 
la cooperació 
catalana. 

XGO_5.2_0039.1 85,00               

Percentatge                    

2022  85,00            

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 
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Percentatge de les subvencions atorgades en els països socis de la cooperació catalana: Es comprova el percentatge de les subvencions atorgades 
en els països socis de la cooperació catalana mitjançant l’anàlisi de les subvencions atorgades al tipus de beneficiari de la línia d’ajut en els països socis de 
la cooperació catalana. 
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Subvencions a associacions sense ànim de lucre. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0040 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions a associacions sense ànim de lucre. 
Centre gestor Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Contribuir al desenvolupament global, al foment de la 

pau i dels drets humans 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Contribuir al desenvolupament global sostenible, al 

foment de la pau i dels drets humans. 
   Objectiu estratègic  Millorar l'abast i l'impacte de les actuacions de 

desenvolupament 
   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Cooperació al desenvolupament 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Cooperació internacional 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-

2022. 
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació Pla nacional de l’associacionisme i del voluntariat, Pla 

estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del 
Govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2022, 
Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 
2030. 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir als objectius de desenvolupament 

sostenible. 
Identificació de mesures alternatives Cap. 
Objectiu de l’ajut públic Finançar projectes, a iniciativa d’associacions sense 

ànim de lucre, que contribueixen a l’assoliment dels 
objectius inclosos en el Pla director de cooperació al 
desenvolupament vigent. 

Marc normatiu de referència Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al 
desenvolupament. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
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Modalitat de concessió  Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació posterior (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Enfocament de gènere i basat en drets humans 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones físiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris  Associacions sense ànim de lucre 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats d’organitzacions i organismes 

extraterritorials 
Localització geogràfica d’aplicació material Regions o països no europeus, no considerats en 

NUTS 
Concurrència i compatibilitat Condicions pendents d’aprovació mitjançant les 

resolucions d’atorgament. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
A l’apartat de finançament s’ha indicat l’aplicació econòmica més freqüent d’aquesta línia d’ajut. No 
obstant, en funció de les sol·licituds rebudes i les subvencions atorgades pot ser necessari recorre a 
altres aplicacions econòmiques dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 1.475.000,00€    1.475.000,00€ 
Total convocat 1.475.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.475.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 100,00%    100,00% 
Total convocat 100,00%    100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 

1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual   No previsió de 
convocatòria   No previsió de 

convocatòria   
No previsió 

de 
convocatòria 

  

2. Import convocat 
(€)  1.475.000,00€            

2022 1.475.000,00€             

3. Import concedit 
(€)  1.475.000,00€            

2022 1.475.000,00€            

4. Import reconegut 
€)  1.475.000,00€            

2022 1.475.000,00€             

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Aquest camp s’emplena d’acord amb la planificació d’assignació pressupostària de l’ACCD i les dades de la memòria de les 
subvencions atorgades durant l’any. 
2. Import concedit: Aquest camp s’emplena d’acord amb les dades de la memòria de les subvencions atorgades durant l’any. 
3. Import reconegut: Aquest camp s’emplena d’acord amb les dades de la memòria de les subvencions atorgades durant l’any. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Octubre                    
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    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 9            

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 9            

4. Import mitjà per beneficiari (€) 163.889,00€            

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): La data de publicació i concessió es comprovarà mitjançant la revisió de la resolució d’atorgament. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): El nombre de sol·licituds i l’import sol·licitat es pot estimar a partir de les sol·licituds de subvenció registrades 
per l’ACCD. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): El nombre d’entitats beneficiàries es pot comprovar d’acord amb les dades de la memòria de les subvencions 
atorgades durant l’any. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  L’import mitjà es pot calcular a partir de la relació entre el nombre de subvencions i la suma de l’import 
atorgat. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Percentatge de 
les subvencions 
atorgades a 
federacions o 
coordinadores 
(entitats de 
segon nivell) 
d’entitats 
inscrites en el 
registre de 
l’ACCD o 
registres 
assimilats. 

XGO_5.2_0040.1 90,00               
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Percentatge                    

2022  90,00            

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Percentatge de les subvencions atorgades a federacions o coordinadores (entitats de segon nivell) d’entitats inscrites en el registre de l’ACCD o 
registres assimilats: Es comprova el percentatge de les subvencions atorgades a federacions o coordinadores mitjançant l’anàlisi del tipus de beneficiari de 
les subvencions que apareix en les dades de l’ACCD a la memòria de l’ajut oficial al desenvolupament (AOD). 
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Subvencions per a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP). 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0041 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions per a treballs de recerca en l’àmbit de la 

pau (R-ICIP). 
Centre gestor Institut Català Internacional per la Pau 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Contribuir al desenvolupament global, al foment de la 

pau i dels drets humans 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Contribuir al desenvolupament global sostenible, al 

foment de la pau i dels drets humans. 
   Objectiu estratègic  Impulsar la recerca, la difusió i l'acció des del vessant 

de la cultura de la pau en la societat catalana i en 
l'àmbit internacional 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Cooperació al desenvolupament 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Cooperació internacional 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació Política pública en matèria d’R+D+I de la Generalitat 

de Catalunya. 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Subvenció específica per a treballs de recerca 

originals i inèdits en l’àmbit de la pau. 
Identificació de mesures alternatives - 
Objectiu de l’ajut públic Subvenció de treballs de recerca originals i inèdits 

que permetin augmentar l’eficàcia i l’eficiència en la 
transformació dels conflictes violents. 

Marc normatiu de referència Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l’Institut Català 
Internacional per la Pau; Resolució EXI/934/2018, de 
3 de maig, per la qual s’aproven les bases 
reguladores generals per a la concessió de 
subvencions de l’ICIP; Resolució EXI/1417/2021, de 
10 de maig, per la qual es dona publicitat a un acord 
de la Junta de Govern pel qual s’aproven les bases 
específiques per a la concessió de subvencions a 
treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP). 



 

225 

 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Impacte de gènere -  Projectes amb una dona com a 

investigadora responsable rebran 2 punts addic -  Els 
projectes amb un 40% o més de dones rebran un 
punt addicional. -  no-violència, seguretat humana, 
apoderament de les víctimes. 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Les universitats del sistema universitari català o els 

centres públics o privats de Catalunya sense finalitat 
de lucre que tinguin com a una de les seves activitats 
principals la recerca. 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats de recerca - Investigació i desenvolupament 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Les subvencions que es concedeixin d’acord amb 

aquestes bases són compatibles amb ajuts 
complementaris públics i privats, que s’han d’explicitar 
en el moment de la sol·licitud o en el moment en què 
els siguin concedides. En cas que una mateixa 
persona fig 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
k) Els projectes en què una dona sigui la investigadora responsable del projecte rebran 2 punts 
addicionals. 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 80.000,00€ 80.000,00€ 80.000,00€ 80.000,00€ 320.000,00€ 
Total convocat 80.000,00€ 80.000,00€ 80.000,00€ 80.000,00€ 320.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Plurianual    Plurianual    Plurianual    Plurianual   

2. Import convocat 
(€)  80.000,00€   80.000,00€   80.000,00€   80.000,00€   

2022 80.000,00€             

2023             

2023     80.000,00€         

2024              

2024        80.000,00€      

2025              

2025           80.000,00€   

2026              

3. Import concedit 
(€)  80.000,00€   80.000,00€   80.000,00€   80.000,00€   

2022 80.000,00€            

2023             

2023    80.000,00€         

2024             

2024       80.000,00€      

2025             

2025          80.000,00€   

2026             

4. Import reconegut 
€)  80.000,00€   80.000,00€   80.000,00€   80.000,00€   



 

227 

 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2022 64.000,00€             

2023 16.000,00€             

2023    64.000,00€          

2024    16.000,00€          

2024        64.000,00€      

2025        16.000,00€      

2025           64.000,00€   

2026           16.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: La convocatòria és de 80.000 euros per any. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
2. Import concedit: Tenint en compte l’històric de resolucions de la línia de subvencions, es preveu atorgar la quantitat exacta o pràcticament. La 
informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de les resolucions publicades a l’e-Tauler. 
3. Import reconegut: S’executa el 80% de l’import de la convocatòria el mateix any de la seva publicació (en el moment de la resolució) i el 20% restant 
l’any següent, un cop revisades les justificacions. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvenc 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Abril     Abril     Abril     Abril     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 25   25   25   25   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 8   8   8   8   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 10.000,00€   10.000,00€   10.000,00€   10.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 
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1. Data convocatòria o concessió (mes): Es preveu la publicació de les convocatòries a l’abril, i la resolució al juliol-agost, per tal que els períodes 
d’execució es desenvolupin de setembre a agost de l’any següent. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions ( 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): D’acord amb les sol·licituds rebudes en els darrers anys de les convocatòries es preveu rebre unes 25 
sol·licituds per convocatòria. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): D’acord amb el nombre de beneficiaris de les darreres convocatòries i amb els imports mínims i màxims que 
es preveuen a les convocatòries, es preveu subvencionar 8 projectes per any. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvenci 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  D’acord amb el nombre de beneficiaris de les darreres convocatòries i amb els imports mínims i màxims a 
atorgar per projecte que es descriuen a les convocatòries, es preveu que l’import mitjà per beneficiari sigui de 10.000 euros. La informació s’extraurà 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre de 
sol·licituds 
rebudes. 

XGO_5.5_0041.1 25,00   25,00    25,00    25,00    

Nombre                    

2022  25            

2023     25         

2024        25      

2025           25   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre de sol·licituds rebudes: D’acord amb l’històric de la línia de subvencions, es preveu subvencionar 8 projectes en cada convocatòria. La informació 
s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Premi ICIP Constructors de Pau. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0042 
Denominació de la línia d’ajut públic Premi ICIP Constructors de Pau. 
Centre gestor Institut Català Internacional per la Pau 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Contribuir al desenvolupament global, al foment de la 

pau i dels drets humans 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Contribuir al desenvolupament global sostenible, al 

foment de la pau i dels drets humans. 
   Objectiu estratègic  Impulsar la recerca, la difusió i l'acció des del vessant 

de la cultura de la pau en la societat catalana i en 
l'àmbit internacional 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Cooperació al desenvolupament 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Cooperació internacional 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic El Premi ICIP té per objecte impulsar els valors i la 

pràctica de la cultura de la pau, de la no-violència, de 
la seguretat humana, del desarmament o de la 
resolució pacífica de conflictes. 

Identificació de mesures alternatives - 
Objectiu de l’ajut públic El Premi ICIP té per objecte impulsar els valors i la 

pràctica de la cultura de la pau, de la no-violència, de 
la seguretat humana, del desarmament o de la 
resolució pacífica de conflictes. 

Marc normatiu de referència Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l’Institut Català 
Internacional per la Pau; Resolució EXI/77/2020, de 
14 de gener, per la qual es dona publicitat a un acord 
de la Junta de Govern mitjançant el qual s’aproven les 
bases del Premi ICIP Constructors de Pau; Resolució 
XGO/3467/2021, de 16 de novembre, per la qual es 
dona publicitat a l’Acord de la Junta de Govern de 
l’Institut Català Internacional per la Pau de 28 de 
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setembre de 2021, de modificació de les bases 
reguladores del Premi ICIP Constructors de Pau, 
aprovades mitjançant l’Acord de la Junta de Govern 
de 10 de desembre de 2019. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Impacte de gènere - Altres 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones físiques que no desenvolupen activitat 

econòmica - Persones jurídiques que no 
desenvolupen activitat econòmica 

Perfil de beneficiaris Persones físiques i les persones jurídiques sense 
ànim de lucre, d’arreu del món, que hagin contribuït 
de manera destacada a la construcció i el foment de 
la pau, a Catalunya o a qualsevol altre país. -  
Persones físiques i jurídiques que hagin tingut un 
paper rellevant  en la construcció i el foment de la pau 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Prestació de serveis a la comunitat en general 
Localització geogràfica d’aplicació material Tot el món 
Concurrència i compatibilitat Les candidatures que no han estat guardonades en 

edicions anteriors del Premi poden tornar a presentar-
se a l’edició següent en els termes establerts en 
aquestes bases. Se n’exclouran totes les 
candidatures en les quals la persona proposant i la 
candidata 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
El Premi consisteix en una dotació econòmica, una escultura creada pel Premi Nobel de la Pau Adolfo 
Pérez Esquivel anomenada “Porta del sol”, i un reconeixement públic.  La dotació econòmica del 
Premi és la que s’especifica en l’acord de convocatòria. 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 6.000,00€ 6.000,00€ 6.000,00€ 6.000,00€ 24.000,00€ 
Total convocat 6.000,00€ 6.000,00€ 6.000,00€ 6.000,00€ 24.000,00€ 
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Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  6.000,00€   6.000,00€   6.000,00€   6.000,00€   

2022 6.000,00€             

2023     6.000,00€         

2024        6.000,00€      

2025           6.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  6.000,00€   6.000,00€   6.000,00€   6.000,00€   

2022 6.000,00€            

2023    6.000,00€         

2024       6.000,00€      

2025          6.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  6.000,00€   6.000,00€   6.000,00€   6.000,00€   

2022 6.000,00€             

2023    6.000,00€          

2024        6.000,00€      

2025           6.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: El Premi consisteix en una dotació econòmica, una escultura creada pel Premi Nobel de la Pau Adolfo Pérez Esquivel anomenada 
“Porta del sol”, i un reconeixement públic. La dotació econòmica del Premi és la que s’especifica en l’acord de convocatòria (6.00 
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2. Import concedit: Se’n preveu seva concessió anualment, sempre que hi hagi un mínim d’una candidatura sòlida per rebre el guardó. La informació 
s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de les actes de la Junta de Govern de l’ICIP. 
3. Import reconegut: Es tracta d’un guardó que premia des d’un acte en concret fins a tota una trajectòria vital. El premi consisteix en una dotació 
econòmica, una escultura creada pel Premi Nobel de la Pau Adolfo Pérez Esquivel anomenada “Porta del sol”, i un reconeixement p 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Novembre     Novembre     Novembre     Novembre     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 30   30   30   30   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 1   1   1   1   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 6.000,00€   6.000,00€   6.000,00€   6.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Es publica al novembre i es manté oberta durant tres mesos. Es tanca al febrer i es resol al maig, per tal de 
poder fer el lliurament del guardó al Parlament de Catalunya el 21 de setembre, Dia Internacional per la Pau. Es farà seguiment de les dates de p 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Agafant de base l’històric de convocatòries del Premi i les candidatures presentades a les convocatòries més 
recents, es preveu rebre un mínim de 30 candidatures per convocatòria. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): La convocatòria només preveu un beneficiari per any. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS) i de les actes de la Junta de Govern de l’ICIP. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  La dotació del Premi és de 6.000 euros, tal com s’especifica en la convocatòria. La informació s’extraurà de 
l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 
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     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre de 
candidatures 
rebudes. 

XGO_5.5_0042.1 30,00   30,00    30,00    30,00    

Nombre                    

2022  30            

2023     30         

2024        30      

2025           30   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre de candidatures rebudes: La verificació del nombre de sol·licituds presentades s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Concurs Hip-hop per la Pau. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0043 
Denominació de la línia d’ajut públic Concurs Hip-hop per la Pau. 
Centre gestor Institut Català Internacional per la Pau 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Contribuir al desenvolupament global, al foment de la 

pau i dels drets humans 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Contribuir al desenvolupament global sostenible, al 

foment de la pau i dels drets humans. 
   Objectiu estratègic  Impulsar la recerca, la difusió i l'acció des del vessant 

de la cultura de la pau en la societat catalana i en 
l'àmbit internacional 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Cooperació al desenvolupament 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Cooperació internacional 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic El Concurs ICIP de Hip-hop per la Pau té per objecte 

fomentar la creativitat i donar visibilitat al compromís 
dels joves en l’àmbit de la pau. 

Identificació de mesures alternatives - 
Objectiu de l’ajut públic El Concurs ICIP Hip-hop per la Pau té per objecte 

fomentar la creativitat i donar visibilitat al compromís 
dels joves en l’àmbit de la pau. 

Marc normatiu de referència Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l’Institut Català 
Internacional per la Pau; Resolució EXI/1935/2019, de 
9 de juliol, per la qual es dona publicitat a un acord de 
la Junta de Govern de l’ICIP mitjançant el qual 
s’aproven les bases reguladores del Concurs Hip-hop 
per la Pau. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? Sí – Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament, Agència Catalana de la Joventut i 
Departament d’Educació. 
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Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència competitiva 
Ajut en espècie Sí 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Impacte de gènere 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris En la modalitat 1, poden presentar candidatures els 

centres públics, privats concertats i privats autoritzats, 
o en tràmit d’autorització (sempre que compleixin el 
requisit d’estar legalment autoritzats en el moment 
resoldre la convocatòria), d’ensenyament secundari 
obligatori, formació professional i de batxillerat de 
Catalunya. En la modalitat 2, poden presentar 
candidatures entitats públiques o privades, sense 
afany de lucre, d’acció socioeducativa, culturals, 
juvenils o cíviques, domiciliades a Catalunya. 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació - Educació secundària - Educació 

postsecundària - Una altra educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat És un ajut en espècie. Les peces de rap presentades 

no poden haver estat premiades en concursos 
anteriors. En queden excloses les candidatures de la 
modalitat 2 que comptin amb un/a participant que 
tingui més de 25 anys el dia que es compleixi el 
termini  

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 20.000,00€ 
Total convocat 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 20.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  5.000,00€   5.000,00€   5.000,00€   5.000,00€   

2022 5.000,00€             

2023     5.000,00€         

2024        5.000,00€      

2025           5.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  5.000,00€   5.000,00€   5.000,00€   5.000,00€   

2022 5.000,00€            

2023    5.000,00€         

2024       5.000,00€      

2025          5.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  5.000,00€   5.000,00€   5.000,00€   5.000,00€   

2022 5.000,00€             

2023    5.000,00€          

2024        5.000,00€      

2025           5.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: És un ajut en espècie. Seguiment anual de l’import convocatòria. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i 
subvencions (TAIS). 
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2. Import concedit: Es preveu resoldre cada any i atorgar dos premis per a cadascuna de les modalitats (un total de 4 premis). Es poden atorgar 
mencions especials a altres propostes, però sense premi. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencion 
3. Import reconegut: Les despeses derivades de les gestions del premi en espècies (la gravació de la cançó guanyadora en un estudi professional i el cost 
del taller de hip-hop al centre). La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Setembre     Setembre     Setembre     Setembre     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 35   35   35   35   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 4   4   4   4   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 1.250,00€   1.250,00€   1.250,00€   1.250,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Es convoca al setembre amb l’inici del curs escolar i es tanca el 30 de gener, dia escolar de la pau i la no-
violència. Es resol al febrer-març. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS) i de la publicació de la re 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Es preveu rebre unes 35 sol·licituds en total, distribuïda entre les dues modalitats del concurs. La informació 
s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): 4, 2 centres per a cada modalitat. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions 
(TAIS). 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  És un ajut en espècie. Seguiment anual de l’import de la convocatòria. La informació s’extraurà de l’aplicació 
de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 

INDICADORS DE RESULTAT 



 

239 

 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre de 
candidatures 
presentades. 

XGO_5.5_0043.1 35,00   35,00    35,00    35,00    

Nombre                    

2022  35,00            

2023     35,00         

2024        35,00      

2025           35,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre de candidatures presentades: Seguiment anual de l’import de la convocatòria i del nombre de sol·licituds presentades. La informació s’extraurà de 
l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 

 



 

240 

 

Subvencions per a projectes d’entitats sense ànim de lucre destinats al foment de la pau. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0044 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions per a projectes d’entitats sense ànim de 

lucre destinats al foment de la pau. 
Centre gestor Institut Català Internacional per la Pau 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Contribuir al desenvolupament global, al foment de la 

pau i dels drets humans 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Contribuir al desenvolupament global sostenible, al 

foment de la pau i dels drets humans. 
   Objectiu estratègic  Impulsar la recerca, la difusió i l'acció des del vessant 

de la cultura de la pau en la societat catalana i en 
l'àmbit internacional 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Cooperació al desenvolupament 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Cooperació internacional 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial  
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Subvencions específiques per a entitats sense ànim 

de lucre amb seu a Catalunya per establir sinergies i 
enfortir-ne la capacitat d’acció per al foment de la pau 
i la cooperació. 

Identificació de mesures alternatives  
Objectiu de l’ajut públic Subvencionar projectes d’entitats sense ànim de lucre 

destinats al foment de la pau en algun dels àmbits 
d’interès de l’ICIP, descrits a la base 1.2 i seguint les 
metodologies descrites al punt 1.3 de les bases. 

Marc normatiu de referència Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l’Institut Català 
Internacional per la Pau; Resolució EXI/934/2018, de 
3 de maig, per la qual s’aproven les bases 
reguladores generals per a la concessió de 
subvencions de l’ICIP; Resolució EXI/1085/2021, de 
15 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord de la 
Junta de Govern de l’Institut Català Internacional per 
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la Pau, de 23 de març de 2021, de modificació de les 
bases reguladores específiques de subvencions per a 
projectes d’entitats sense ànim de lucre destinats al 
foment de la pau aprovades mitjançant l’Acord de la 
Junta de Govern de 19 de març de 2019. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Impacte de gènere - Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Queden expressament excloses d’aquestes 

subvencions les universitats, els partits polítics, els 
sindicats, les associacions empresarials i les 
administracions públiques. -  Poden optar a les 
subvencions previstes en aquest acord les 
associacions, fundacions o cooperatives sense ànim 
de lucre amb seu a Catalunya 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Activitats de creació, artístiques i espectacles - 

Activitats d’organitzacions i organismes 
extraterritorials - Activitats associatives - Prestació de 
serveis a la comunitat en general 

Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Les subvencions són compatibles amb l’obtenció 

d’altres ajuts o ingressos, sempre que la suma 
d’aquests, aïlladament o en concurrència amb altres 
subvencions, ingressos o recursos, no superi el cost 
de l’activitat que ha de realitzar l’entitat beneficiàri 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Els àmbits temàtics d’interès de l’ICIP, a l’efecte d’aquestes bases, seran els següents:              a) 
Polítiques de pau. b) Processos i experiències de construcció de pau i reconciliació. c) Campanyes 
del moviment per la pau. d) Experiències de l’ús de la no-violència. e) Pràctiques d’articulació de la 
convivència, enfortiment comunitari i cohesió social. f) Situacions d’alta conflictivitat. 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 80.000,00€ 80.000,00€ 80.000,00€ 80.000,00€ 320.000,00€ 
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Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Total convocat 80.000,00€ 80.000,00€ 80.000,00€ 80.000,00€ 320.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Plurianual    Plurianual    Plurianual    Plurianual   

2. Import convocat 
(€)  80.000,00€   80.000,00€   80.000,00€   80.000,00€   

2022 80.000,00€             

2023             

2023     80.000,00€         

2024              

2024        80.000,00€      

2025              

2025           80.000,00€   

2026              

3. Import concedit 
(€)  80.000,00€   80.000,00€   80.000,00€   80.000,00€   

2022 80.000,00€            

2023             

2023    80.000,00€         

2024             

2024       80.000,00€      

2025             

2025          80.000,00€   

2026             

4. Import reconegut 
€)  80.000,00€   80.000,00€   80.000,00€   80.000,00€   
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   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2022 56.000,00€             

2023 24.000,00€             

2023    56.000,00€          

2024    24.000,00€          

2024        56.000,00€      

2025        24.000,00€      

2025           56.000,00€   

2026           24.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: La convocatòria té una dotació de 80.000 euros anuals. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions 
(TAIS). 
2. Import concedit: Es preveu que es concedeixi la totalitat de l’import previst a la convocatòria. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació 
d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Import reconegut: S’executa el 70% de l’import de la convocatòria el mateix any de la seva publicació (en el moment de la resolució) i el 30% restant 
l’any següent, un cop revisades les justificacions. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvenc 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Abril     Abril     Abril     Abril     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 35   35   40   40   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 9   9   9   9   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 8.888,00€   8.888,00€   8.888,00€   8.888,00€   
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Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Es preveu la publicació de les convocatòries a l’abril, i de la resolució al juliol-agost, per tal que els períodes 
d’execució es desenvolupin de setembre a agost de l’any següent. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencion 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): D’acord amb les sol·licituds rebudes en els darrers anys de les convocatòries es preveu rebre unes 35 
sol·licituds per convocatòria. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): D’acord amb el nombre de beneficiaris de les darreres convocatòries i amb els imports mínims i màxims que 
s’inclouen a les convocatòries, es preveu subvencionar 9 projectes per any. La informació s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencio 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  D’acord amb el nombre de beneficiaris de les darreres convocatòries i amb els imports mínims i màxims a 
atorgar per projecte que es descriuen a les convocatòries, es preveu que l’import mitjà per beneficiari sigui de 8.666 euros. La informació s’extraurà  

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre de 
sol·licituds 
rebudes. 

XGO_5.5_0044.1 35,00   35,00    40,00    40,00    

Nombre                    

2022  35            

2023     35         

2024        40      

2025           40   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre de sol·licituds rebudes: D’acord amb l’històric de la línia de subvencions, es preveu subvencionar 9 projectes a cada convocatòria. La informació 
s’extraurà de l’aplicació de tramitació d’ajuts i subvencions (TAIS). 
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Beques del Diplocat per fer estudis euromediterranis. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0045 
Denominació de la línia d’ajut públic Beques del Diplocat per fer estudis euromediterranis. 
Centre gestor Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia 

Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
Mesura  Donar suport a la internacionalització de les 

institucions i de la societat civil catalana 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Promocionar l'excel·lència catalana arreu 
   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial Pla estratègic del Diplocat (2019-2022). 
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Cal impulsar iniciatives que permetin el coneixement 

directe de Catalunya en l’àmbit internacional, 
posicionant la imatge, la reputació i la projecció 
internacionals de Catalunya mitjançant l’exportació 
del millor coneixement de la realitat del país i els seus 
actius i valors, per tal de fomentar-ne la 
internacionalització. 

Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Cursar el màster en Estudis Interdisciplinaris 

Europeus, focalitzat en les relacions de la Unió 
Europea amb els seus veïns del sud i de l’est, al 
Col·legi d’Europa, campus de Natolín, a Varsòvia 
(Polònia), per formar especialistes en qüestions 
relatives a la política europea de veïnatge i la política 
euromediterrània. 

Marc normatiu de referència Bases reguladores encara no publicades. 
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Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones físiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Població jove 18-34 anys 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació - Educació postsecundària 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Les beques poden finançar totalment o parcialment 

les despeses subvencionables. La percepció 
d’aquestes beques és incompatible amb la percepció 
de qualsevol altre ajut que tingui per objecte la 
mateixa finalitat. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 52.000,00€ 52.000,00€ 52.000,00€ 52.000,00€ 208.000,00€ 
Total convocat 52.000,00€ 52.000,00€ 52.000,00€ 52.000,00€ 208.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Plurianual    Plurianual    Plurianual    Plurianual   

2. Import convocat 
(€)  52.000,00€   52.000,00€   52.000,00€   52.000,00€   

2022 52.000,00€             

2023             

2023     52.000,00€         

2024              

2024        52.000,00€      

2025              

2025           52.000,00€   

2026              

3. Import concedit 
(€)  52.000,00€   52.000,00€   52.000,00€   52.000,00€   

2022 52.000,00€            

2023             

2023    52.000,00€         

2024             

2024       52.000,00€      

2025             

2025          52.000,00€   

2026             

4. Import reconegut 
€)  52.000,00€   52.000,00€   52.000,00€   52.000,00€   
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   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2022 26.000,00€             

2023 26.000,00€             

2023    26.000,00€          

2024    26.000,00€          

2024        26.000,00€      

2025        26.000,00€      

2025           26.000,00€   

2026           26.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: 208.000 € 
2. Import concedit: 208.000 €. 
3. Import reconegut: 208.000 €. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Maig     Maig     Maig     Maig     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 5   5   5   5   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 2   2   2   2   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 26.000,00€   26.000,00€   26.000,00€   26.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Maig de cada any. 
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2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): 5 cada any, 20 en total. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): 2 cada any, 8 en total. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  26,00 € 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre de 
graduats/ades 
beneficiaris/àries 
de les beques. 

XGO_4.4_0045.1 2,00   2,00    2,00    2,00    

Nombre                    

2022  2,00            

2023     2,00         

2024        2,00      

2025           2,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre de graduats/ades beneficiaris/àries de les beques: Es preveu que 8 estudiants es beneficiïn d’aquestes beques. 
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Beques del Diplocat per fer estudis internacionals. 

IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_XGO0046 
Denominació de la línia d’ajut públic Beques del Diplocat per fer estudis internacionals. 
Centre gestor Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia 

Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país just, amb bon govern i referent 

democràtic al món 
Àmbit  Acció exterior 
Objectiu  Consolidar l’acció exterior de Catalunya 
Mesura  Donar suport a la internacionalització de les 

institucions i de la societat civil catalana 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els 

actius del conjunt de departaments i de la societat 
catalana. 

   Objectiu estratègic  Promocionar l'excel·lència catalana arreu 
   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Relacions exteriors 
      Finalitat  Relacions exteriors i cooperació 
      Subfinalitat  Relacions exteriors 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial Pla estratègic del Diplocat (2019-2022). 
Vinculació amb plans interdepartamentals  
Vinculació amb altres instr. de planificació  

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Cal impulsar iniciatives que permetin el coneixement 

directe de Catalunya en l’àmbit internacional, 
posicionant la imatge, la reputació i la projecció 
internacionals de Catalunya mitjançant l’exportació 
del millor coneixement de la realitat del país i els seus 
actius i valors, per tal de fomentar-ne la 
internacionalització. Per això cal formar especialistes 
en qüestions relatives amb les relacions 
internacionals. 

Identificació de mesures alternatives No fer res. 
Objectiu de l’ajut públic Fer estudis de postgrau en centres universitaris 

situats en qualsevol país del món, fora de l’Estat 
espanyol, per formar especialistes en qüestions 
relatives a les relacions internacionals, que puguin 
col·laborar en la projecció internacional de Catalunya. 

Marc normatiu de referència Bases reguladores encara no publicades. 
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Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones físiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Població jove 18-34 anys 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació - Educació postsecundària 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Les beques poden finançar totalment o parcialment 

les despeses subvencionades. La percepció 
d’aquestes beques és incompatible amb la percepció 
de qualsevol altre ajut que tingui per objecte la 
mateixa finalitat. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 156.000,00€ 156.000,00€ 156.000,00€ 156.000,00€ 624.000,00€ 
Total convocat 156.000,00€ 156.000,00€ 156.000,00€ 156.000,00€ 624.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Plurianual    Plurianual    Plurianual    Plurianual   

2. Import convocat 
(€)  156.000,00€   156.000,00€   156.000,00€   156.000,00€   

2022 156.000,00€             

2023             

2023     156.000,00€         

2024              

2024        156.000,00€      

2025              

2025           156.000,00€   

2026              

3. Import concedit 
(€)  156.000,00€   156.000,00€   156.000,00€   156.000,00€   

2022 156.000,00€            

2023             

2023    156.000,00€         

2024             

2024       156.000,00€      

2025             

2025          156.000,00€   

2026             
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   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    Proj. PEP    

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
4. Import reconegut 
€)  156.000,00€   156.000,00€   156.000,00€   156.000,00€   

2022 78.000,00€             

2023 78.000,00€             

2023    78.000,00€          

2024    78.000,00€          

2024        78.000,00€      

2025        78.000,00€      

2025           78.000,00€   

2026           78.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: 624.000 €. 
2. Import concedit: 624.000 €. 
3. Import reconegut: 624.000 €. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
1. Data convocatòria o concessió (mes) Maig     Maig     Maig     Maig     

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 35   35   35   35   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 6   6   6   6   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 26.000,00€   26.000,00€   26.000,00€   26.000,00€   
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Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Mes de maig de cada any. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): 35 cada any, 140 en total. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): 6 cada any, 24 en total. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  26.000 €. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre 
d’especialitzacio
ns en l’àmbit de 
les relacions 
internacionals 
que han estat 
objecte de les 
beques. 

XGO_4.4_0046.1 4,00   4,00    4,00    4,00    

Nombre                    

2022  4,00            

2023     4,00         

2024        4,00      

2025           4,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre d’especialitzacions en l’àmbit de les relacions internacionals que han estat objecte de les beques: En quatre anys es preveu atorgar 24 beques 
per estudiar 8 especialitzacions en relacions internacionals. 
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Annex 2. Seguiment de les línies obertes del Pla estratègic de subvencions per al 
període 2019-2021. Actualització de 2022 

  



 

247 

 

 

ÍNDEX  

 

I– Pla estratègic de subvencions del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert per a les 
subvencions amb concurrència 2019-2021 (convocatòries obertes en l’última actualització)  

2. Premi Participa a l’Escola 
3. Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica (DEMOC)  
4. Subvencions destinades a les comunitats catalanes a l’exterior 
6. Beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals, anomenades 
Beques Canigó 
8. Subvencions per a la internacionalització de les entitats catalanes en l’àmbit de l’acció 
exterior de Catalunya 
13. Subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i d’educació per al 
desenvolupament 

14. Subvencions per a la realització de programes concertats que posin en relació les tres 
línies estratègiques del Pla director i programes concertats d’educació per al 
desenvolupament 

15. Incentivació a la presentació de projectes d’internacionalització a convocatòries 
europees d’R+D+I en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (acrònim INTCO)  
16. Subvencions a projectes d’entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau 
17. Concurs Hip-hop per la Pau 
18. Premi ICIP Constructors de Pau (ICIP Peace in Progress Award)  
19. Subvencions per a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP)  
20. Ajuts per realitzar estudis internacionals a l’estranger 

21 Ajuts per realitzar estudis sobre afers euromediterranis al Col·legi d’Europa, Campus 
de Natolín, a Varsòvia 
 

II – Relació de subvencions sense concurrència (nominatives i directes) del període 2019 a 
2021 (línies de subvencions obertes en l’última actualització)  
Departament d’Acció Exterior i Govern Obert 
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)  
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I – Pla estratègic de subvencions del Departament d’Acció Exterior i Govern 
Obert per a les subvencions amb concurrència 2019-2021 

(convocatòries obertes en l’última actualització) 

 

Departament d’Acció Exterior i Govern Obert 

Seguiment de les línies obertes del PES 2019-2021 

Actualització de 2022 
Premi Participa a l’Escola 

Número  
convocatòria 2 Denominació 

convocatòria Premi Participa a l’Escola 

Marc estratègic 

Pla de govern 
XII legislatura 

Eix 3. Una societat enfortida democràticament, lliure, i justa. Per a una 
governança compartida 

Àmbit 3.1 Govern obert i qualitat democràtica institucional 

Objectiu 3.1.a Millorar la governança empoderant la ciutadania amb polítiques 
de transparència, simplificació, eficiència i participació 

Mesura Foment de la participació ciutadana per la via de la democràcia 
deliberativa i democràcia directa 

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari 115. Transparència i govern obert 

Objectiu 
departamental 

1. Millorar la governança apoderant la ciutadania amb polítiques de 
transparència i participació, i incrementant la qualitat institucional 

Objectiu 
estratègic 

1.1 Incrementar els projectes de participació ciutadana així com el 
nombre i la satisfacció dels participants i reforçar la rendició de 
comptes en les decisions 

Aplicació econòmica EX0303 D/448000100/1150/0000 
EX0303 D/470000100/1150/0000 

Pla sectorial Pla de govern obert de la Generalitat de Catalunya 2019-2020 
Marc normatiu de referència Lleis o decrets que sustenten la política subvencional 
Vinculació amb plans 
interdepartamentals Pla nacional de joventut de Catalunya (PNJCat 2020) 

Descripció convocatòria 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Comunitat educativa dels centres de primària o secundària 

Calendari 
d’elaboració Convocatòria anual 

Centre gestor 
Subdirecció General de Participació Ciutadana de la Direcció General 
de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica dins de 
l’àrea de competència de la Secretaria de Govern Obert 
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Número  
convocatòria 2 Denominació 

convocatòria Premi Participa a l’Escola 

Objectius i efectes 
Fomentar projectes de participació a les escoles per contribuir a 
l’empoderament de l’alumnat en la gestió i la vida dels centres i la seva 
satisfacció amb la participació 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Com a criteri de valoració: es valora la presència d’indicadors i sistemes 
d’avaluació que permetin realitzar una valoració de l’impacte de gènere 
de l’experiència 

Termini necessari per a la 
consecució dels objectius Curs acadèmic de la convocatòria 

Indicadors 

1) Empoderament de l’alumnat: 
• Nombre i percentatge respecte del total de projectes presentats a la 
convocatòria que: 
a) hagin nascut a iniciativa de l’alumnat. Nombre: 9. Percentatge: 
32,1% 
b) hagin estat iniciats per persones adultes però la presa de decisions 
durant el desenvolupament hagi estat en mans de l’alumnat. Nombre: 
11. Percentatge: 39,2 % 
c) hagin estat iniciats per persones adultes i les decisions més 
importants hagin estat en mans de les persones adultes, amb la 
participació dels infants. Nombre: 8. Percentatge: 28,5 % 
Es considerarà assolit l’objectiu en cas que se superi, entre a) i b), el 
50% del total de projectes presentats  
 
2) Impacte i transformació de l’entorn 
• Nombre i percentatge respecte del total de projectes presentats a la 
convocatòria que: 
Prevegin objectius de millora i participació a l’escola i la comunitat 
Nombre: 22. Percentatge: 78,5% 
Es considerarà assolit l’objectiu si se supera el percentatge del 50% 
del total de projectes presentats 
 
3) Inclusió i diversitat 
• Nombre i percentatge respecte del total de projectes presentats a la 
convocatòria que: 
a) hagin incorporat col·lectius amb menys tendència a la participació 
Nombre: 4. Percentatge: 14,2% 
b) hagin incorporat diferents perfils i col·lectius vinculats a la realitat del 
centre. Nombre: 13. Percentatge: 46,4% 
Es considerarà assolit l’objectiu si la suma entre a) i b) supera el 
percentatge del 50% del total de projectes presentats 

Perfil dels ens beneficiaris 

Centres de primària o secundària ubicats en territori català que hagin 
dut a terme una experiència de participació o de foment dels valors 
democràtics a l’escola durant el curs acadèmic de la convocatòria. 
 
El Premi té dues modalitats: 
a) Experiències de participació en centres educatius de primària i 
secundària ubicats en municipis de fins a 20.000 habitants. 
b) Experiències de participació en centres educatius de primària i 
secundària ubicats en municipis de més de 20.000 habitants. 
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Número  
convocatòria 2 Denominació 

convocatòria Premi Participa a l’Escola 

En el cas que l’experiència presentada hagi estat desenvolupada per 
més d’un centre educatiu, la modalitat del Premi serà la corresponent al 
centre ubicat en el territori amb més habitants, i el destinatari serà el 
centre signant de la sol·licitud, amb independència i sens perjudici dels 
acords previs que els centres educatius implicats hagin pogut adoptar. 

Costos previsibles 

Caràcter anual  
 

2019 2020 2021 
11.000,00 € 11.000,00 € 12.000,00 € 

 
El Premi consisteix en un diploma de reconeixement per la tasca 
realitzada i la dotació econòmica que es determinarà en cada 
convocatòria d’acord amb la disponibilitat pressupostària, per a cada 
una de les modalitats establertes 
 
2019 i 2020 
5.500,00 € per a categoria de centres de municipis de més de 20.000 
habitants i 5.500,00 € per a centres de municipis de menys de 20.000 
habitants 

Fonts de finançament Íntegrament amb fons propis del Departament 

Concurrència i comptabilitat 
L’import dels premis no pot ser en cap cas una quantitat que, aïlladament 
o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos 
destinats a la mateixa finalitat, superi el cost total de les activitats 
premiades. 

Indicadors de gestió 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió Convocat 
Nre. d’expedients de 
subvenció 30 22 20 34 30 28- 

Nre. de subvencions 
atorgades 2 2 2 2 2 2- 

Import de la convocatòria 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 12.000 € 11.000 € 
Import executat 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 €  11.000 € 
Import mitjà per subvenció 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 €  5.500 €- 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2019 

La convocatòria es manté en els termes previstos inicialment. 

Per a l’exercici pressupostari 2021, sempre que hi hagi disponibilitat 
pressupostària, el cost total serà de 12.000,00 €. 

Els indicadors per avaluar l’assoliment dels objectius previstos s’han 
dissenyat en funció dels aspectes més rellevants en els quals vol 
incidir el Premi. Així, per assolir l’objectiu estratègic de fomentar la 
participació ciutadana, esdevé clau mesurar si el Premi augmenta 
l’empoderament de l’alumnat, si serveix també com a instrument de 
transformació de l’entorn i si inclou col·lectius que tradicionalment 
tenen menys tendència a la participació. 

L’indicador de sostenibilitat del projecte: no s’ha incorporat perquè 
aquest valor està inclòs en el de transformació de l’entorn: si té 
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Número  
convocatòria 2 Denominació 

convocatòria Premi Participa a l’Escola 

impacte i transforma l’entorn, entenem que el projecte és sostenible. 
Per tant, ja queda recollit en altres indicadors. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2020 

La convocatòria es manté en els termes previstos, excepte pel que fa a 
la publicació de noves bases al 2020. 
 
Els indicadors per avaluar a l’assoliment dels objectius previstos s’han 
dissenyat en funció dels aspectes més rellevants en els quals vol incidir 
el Premi. Així, per assolir l’objectiu estratègic de fomentar la participació 
ciutadana esdevé clau mesurar si el Premi augmenta l’empoderament 
de l’alumnat, si serveix també com a instrument de transformació de 
l’entorn i si inclou col·lectius que tradicionalment tenen menys tendència 
a la participació. L’indicador de sostenibilitat del projecte: no s’ha 
incorporat perquè aquest valor està inclòs en el de transformació de 
l’entorn: si té impacte i transforma l’entorn, entenem que el projecte és 
sostenible. Per tant, ja queda recollit en altres indicadors. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2021 

 
Es van presentar 31 sol·licituds, de les quals 3 van ser anul·lades per 
duplicitat en la presentació per part dels centres. 
Com cada any els centres comparteixen comentaris sobre les dificultats 
en la tramitació de la sol·licitud.  
El nombre de projectes presentats ha estat relativament equilibrat per 
categories.  
Els projectes presentats han estat valorats pel jurat com d’una gran 
qualitat, malgrat les dificultats originades per la pandèmia de la COVID-
19. 
Per part dels membres del jurat, ha estat difícil valorar els aspectes 
relacionats amb la inclusió de la perspectiva de gènere. Les persones 
membres del jurat que treballen com a docents manifesten que aquest 
aspecte es treballa sempre de manera transversal als centres. Potser 
convindria revisar la valoració d’aquest aspecte en les bases. 
Es dona per finalitzada la línia de subvenció del PES 2019-2021 i no cal 
incorporar-la en les pròximes actualitzacions del PES 2019-2021. 
 
Es dona per finalitzada la línia de subvenció del PES 2019-2021 i no cal 
incorporar-la en la pròxima actualització. 
 

 

Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica (DEMOC) 

Número  
convocatòria 3 Denominació 

convocatòria 
Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica 
(DEMOC) 

Marc estratègic 

Pla de govern 
XII legislatura 

Eix 3. Una societat enfortida democràticament, lliure, i justa. Per a una 
governança compartida 

Àmbit 3.1 Govern obert i qualitat democràtica institucional 

Objectiu 3.1.a Millorar la governança empoderant la ciutadania amb polítiques 
de transparència, simplificació, eficiència i participació 

Mesura Foment de la participació ciutadana per la via de la democràcia 
deliberativa i democràcia directa 
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Número  
convocatòria 3 Denominació 

convocatòria 
Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica 
(DEMOC) 

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari 115. Transparència i govern obert 

Objectiu 
departamental 

1.Millorar la governança empoderant la ciutadania amb polítiques de 
transparència i participació, i incrementant la qualitat institucional 

Objectiu 
estratègic 

1.1 Incrementar els projectes de participació ciutadana així com el 
nombre i la satisfacció dels participants i reforçar la rendició de 
comptes en les decisions 

Aplicació econòmica 

2019 
EX0301 D/440680000/1150/0000 
2021 
EX0303 D/481000100/1150/0000 
EX0303 D/482000100/1150/0000 
EX0303 D/449000100/1150/0000 
EX0303D/448000100/1150/0000 

Pla sectorial Pla de govern obert de la Generalitat de Catalunya 2019-2020 
Marc normatiu de referència Lleis o decrets que sustenten la política subvencional 
Vinculació amb plans 
interdepartamentals 

Pacte nacional per a la recerca i la innovació (PNRI) 2008-2020 
IRENEU (Secretaria d’Universitats i Recerca) 

Descripció convocatòria 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Les universitats que formen part del sistema universitari català, i les 
entitats públiques o privades de Catalunya sense finalitat de lucre que 
tinguin la recerca com una de les seves activitats principals 

Calendari 
d’elaboració Convocatòria anual 

Centre gestor 
Subdirecció General de Participació Ciutadana de la Direcció General 
de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica dins de 
l’àrea de competència de la Secretaria de Govern Obert 

Objectius i efectes 

Fomentar projectes de recerca originals i inèdits en matèria de millora 
de la qualitat democràtica de les organitzacions públiques o privades 
sense afany de lucre que permetin obtenir resultats científics i 
propostes d’intervenció aplicables en aquest àmbit 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Són incloses, com a criteri de valoració, la incorporació en el disseny i 
execució de la recerca de la perspectiva i l’equitat de gènere, així com a 
mecanismes per garantir la diversitat i una correcta governança en 
l’execució del projecte. En cas d’empat, la comissió de selecció pot 
prioritzar els projectes amb participació de dones investigadores, tant 
d’investigadores principals com de participants en els equips, i/o els 
projectes amb equips multidisciplinaris 

Termini necessari per a la 
consecució dels objectius 

Els projectes s’han d’implementar en el període màxim de 18 mesos a 
comptar de la data de la publicació de la resolució definitiva de 
concessió de la subvenció. Amb la sol·licitud prèvia motivada de 
l’entitat interessada, la Direcció General de Participació, Processos 
Electorals i Qualitat Democràtica pot atorgar una pròrroga que en cap 
cas no pot ser superior a tres mesos 

Indicadors 1.Percentatge dels treballs de recerca realitzats que incorporen 
recomanacions i resultats aplicables. Aquest indicador és a posteriori.  
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Número  
convocatòria 3 Denominació 

convocatòria 
Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica 
(DEMOC) 

2. Coeficient de difusió i socialització dels resultats. Aquest indicador és 
a posteriori. 
3. Rellevància de les temàtiques presentades a la convocatòria.  
Any 2019: 4,01 sobre 5. 

Perfil dels ens beneficiaris 

Les universitats que formen part del sistema universitari català i les 
entitats públiques o privades de Catalunya sense finalitat de lucre que 
tinguin la recerca com una de les seves activitats. L’execució del 
projecte correspon a un equip de recerca adscrit a l’entitat beneficiària. 
 
Els equips de recerca han d’estar constituïts per: 
a) Un mínim de quatre persones investigadores amb dues de 
doctorades, les quals han de tenir dedicació completa i estar 
vinculades estatutàriament o contractualment amb caràcter permanent 
a la plantilla universitària o a l’entitat. Una d’aquestes dues persones 
assumeix la responsabilitat del projecte. Les persones amb contractes 
ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes postdoctorals amb una 
durada mínima de dos anys computen com a membres de l’equip de 
recerca amb vinculació permanent. 
b) Una persona de l’organització i/o col·lectiu sobre la qual versi la 
recerca. 
 
La resta de l’equip pot tenir la composició següent: 
a) Personal vinculat contractualment o estatutàriament a les persones 
beneficiàries, becaris/àries, personal contractat predoctoral o 
postdoctoral amb credencial o personal tècnic de suport a la recerca, 
que pot formar part de l’equip sempre que tingui caràcter investigador. 
b) Altres persones que hi participin sota una modalitat de ciència 
ciutadana. 
c) Persones vinculades a altres institucions o entitats no universitàries 
ni de recerca relacionades amb el tema d’estudi de la proposta. 
No pot constar cap persona com a membre de dos o més equips de 
recerca. 
Els membres dels equips de recerca poden ser de diferents universitats 
o centres de recerca, però el projecte, a efectes econòmics i 
administratius, resta vinculat a la institució d’adscripció de la persona 
responsable. 

Costos previsibles 

Caràcter pluriennal 
 

2019 2020 2021 
60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 

 
La dotació econòmica s’especifica en cada convocatòria 
No s'han fet les convocatòries de l’any 2020 i 2021, però finalment l’any 
2021 s’ha fet una convocatòria anticipada 

Fonts de finançament 
Íntegrament amb fons propis del Departament 
 
A la convocatòria es determina l’import màxim per subvenció 

Concurrència i comptabilitat 
Les propostes han de ser projectes originals que no hagin rebut 
finançament de la Generalitat de Catalunya o d’altres administracions o 
d’entitats públiques o privades. 
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Número  
convocatòria 3 Denominació 

convocatòria 
Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica 
(DEMOC) 

No pot constar cap persona com a membre de dos o més equips de 
recerca. 

Indicadors de gestió 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió Convocat 
Nre. d’expedients de 
subvenció 15 10    - 

Nre. de subvencions 
atorgades 5 5    - 

Import de la convocatòria 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 
Import executat 60.000,00 € 59.123,68 €    49.311,20 € 
Import mitjà per subvenció 12.000,00 € 11.824,74 €    12.327,80 € 

Conclusions del seguiment  
i l’avaluació de l’any 2019 

Dades de 2019 provisionals, pendents de resolució definitiva. 

Actualment les subvencions estan en execució, per la qual cosa no es 
pot valorar el grau d’assoliment de l’objecte i la finalitat. 

La convocatòria té una vida d’execució de 18 mesos des de la 
resolució. 

Les dades dels dos primers indicadors no estaran disponibles fins que 
no s’acabi i es justifiqui la subvenció. 

S’estan elaborant unes bases noves, i per un canvi en el tipus 
d’encàrrec de gestió amb l’AGAUR, per tal d’imputar correctament les 
entitats beneficiàries de les subvencions a l’estructura econòmica del 
pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2020, les partides 
d’imputació a partir de 2020 seran D/449000100/1150/0000; 
D/481000100/1150/0000, i D/482000100/1150/0000 del centre gestor 
EX0303. 

Igualment, per motius de l’estat d’alarma decretat durant el primer i 
segon trimestre del 2020, no ha estat possible iniciar la convocatòria 
per a l’exercici 2021. 

Els indicadors que hi havia al PES aprovat s’han modificat perquè els 
dos primers no donen informació útil: 

1. El nombre de projectes presentats seria un bon indicador de resultat 
de les activitats de difusió prèvies (si en féssim). Proposem com a 
indicador substitut basat en el resultat de la convocatòria el 
percentatge dels treballs de recerca realitzats que incorporen 
recomanacions i resultats aplicables. Aquest indicador és a posteriori. 

2. El nombre de projectes subvencionats: aquest indicador té l’incentiu 
pervers que es pretengui finançar més projectes per sortir més ben 
retratats, quan el més adient seria finançar menys projectes però més 
afinats, a l’objecte de mitigar la precarietat del personal investigador 
(més del 80% del diner de la subvenció es destina habitualment a 
pagar depeses de personal). Proposem que l’indicador es canviï pel 
nombre d’actuacions substantives de disseminació de la ciència i 



 

255 

 

 

Número  
convocatòria 3 Denominació 

convocatòria 
Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica 
(DEMOC) 

socialització dels resultats de la recerca. Coeficient de socialització i 
difusió dels resultats. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2020 

La convocatòria té una vida d’execució de 18 mesos des de la resolució. 
Les dades dels 2 primers indicadors no estaran disponibles fins que no 
s’acabi i es justifiqui la subvenció de 2019. 
 
S’estan elaborant noves bases per adequar-la als canvis derivats de 
l’aprovació de diferents disposicions normatives de rang legal i 
reglamentari i que tenen impacte directe en la forma de tramitació 
(sobretot en allò relatiu a la tramitació electrònica) i els canvis generats 
en l’encàrrec de gestió amb l’AGAUR.  
 
Això fa que es passi d’una sola partida, la que destinava els diners a 
l’AGAUR, a quatre partides diferents per poder cobrir els perfils de 
possibles beneficiaris de la subvenció. 
 
S’elimina la previsió per a 2021, ja que es preveu publicar bases el 2021 
i la convocatòria per a 2022. I s’actualitzen les partides pressupostàries 
arran del canvi en la gestió de les subvencions amb l’AGAUR. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2021 

Les dades dels 2 primers indicadors no estaran disponibles fins que no 
s’acabi i es justifiqui la subvenció de 2019 (abril del 2022) i la de la 
publicada a 2021. Pel que fa a la convocatòria anticipada publicada a 
2021 actualment està en fase d’execució dels projectes. 

 

Subvencions destinades a les comunitats catalanes a l’exterior 

Número  
convocatòria 4 Denominació 

convocatòria Subvencions destinades a les comunitats catalanes a l’exterior 

Marc estratègic 

Pla de govern 
XII legislatura 

Eix 4. Una Catalunya oberta al món 
Àmbit 4.1 Acció exterior 

Objectiu 4.1 a Reforçar la presència de Catalunya al món tot contribuint a la 
resolució dels reptes globals 

Mesura Reforçar la presència de Catalunya al món tot contribuint a la resolució 
dels reptes globals 

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari 231. Relacions exteriors 

Objectiu 
departamental 

5. Assolir una acció exterior eficaç i coordinada per defensar una 
Catalunya ben posicionada davant de la Unió Europea i altres actors 
internacionals 

Objectiu 
estratègic 

5.5 Incrementar la projecció i visibilitat de Catalunya a l’escena 
internacional 

Aplicació econòmica EX0201 D/482000900/2310/0000 A Casals Catalans  
EX0201 D/782000600/2310/0000 A Casals Catalans 

Pla sectorial  
Marc normatiu de referència Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior 
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Vinculació amb plans 
interdepartamentals Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat - Horitzó 2021 

Descripció convocatòria 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Comunitats catalanes a l’exterior reconegudes per la Generalitat de 
Catalunya 

Calendari 
d’elaboració Convocatòria anual 

Centre gestor 
Servei de la Catalunya Exterior dins de l’àrea de competència de la 
Direcció General de la Catalunya Exterior de la Secretaria d’Acció 
Exterior del Govern 

Objectius i efectes 

Fomentar els vincles socials, econòmics i culturals amb les comunitats 
catalanes a l’exterior i prestar-los el suport necessari amb la finalitat 
general de projecció de Catalunya i de la seva cultura i llengua 
  
Línia 1: Funcionament ordinari de les comunitats catalanes a l’exterior 
 
Línia 2: Suport d’activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva 
cultura i llengua 
 
Línia 3: Suport al programa d’activitats d’ensenyament de la llengua 
catalana i formació del seu professorat 
 
Línia 4: Suport al programa d’ajuts socials a membres de les 
comunitats catalanes a l’exterior 
 
Línia 5: Suport a infraestructures i equipaments de les comunitats 
catalanes a l’exterior amb seu de propietat, lloguer o altres tipus de 
tinença de la seu 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Com a objecte de la subvenció de la línia 4. 
 
Com a criteri de valoració de la línia 1: es valora la presència de dones 
a la junta directiva de l’entitat: que la junta directiva o l’òrgan de 
direcció de l’entitat estigui format en un 50% o més per dones; també 
la presència de joves (de menys de 36 anys) a la junta directiva de 
l’entitat: que la junta directiva o l’òrgan de direcció de l’entitat estigui 
format en un 30% o més per joves. 
 
Com a criteri de valoració de la línia 2: es valora que el programa 
inclogui alguna activitat en què es visualitzen les aportacions de les 
dones a la cultura, llengua, societat o història catalanes i que el 
programa i la documentació s’editi i difongui fent ús d’un llenguatge no 
sexista. 
 
Com a criteri de valoració de la línia 4: es valora la trajectòria de 3 o més 
anys en la gestió de programes de caràcter assistencial; l’atenció 
individualitzada a les persones en situació d’especial necessitat i/o 
precarietat; i que el programa o les activitats incloguin la perspectiva de 
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gènere, amb especial atenció a les situacions objecte de la Llei 5/2008, 
de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, així 
com en el mateix sentit pel que fa als infants. 

Termini necessari per a la 
consecució dels objectius 1 any 

Indicadors 

2019 
- Nombre de sol·licituds presentades: 73 sol·licituds 
- Nombre d’expedients atorgats: 70 subvencions atorgades 
- Import atorgat en la convocatòria de subvenció: 1 M€ 
- Import atorgat per línia de subvenció: 

Línia 1: 526.780,89 € 
Línia 2: 302.547,01 € 
Línia 3: 141.027,46 € 
Línia 4:  23.994,99 € 
Línia 5:   2.299,65 € 
Línia 5 (Moncat): 3.350,00 € 

 
2020 
- Nombre de sol·licituds presentades: 75 sol·licituds 
- Nombre d’expedients atorgats: 70 subvencions atorgades 
- Import atorgat en la convocatòria de subvenció: 950.000 € 
- Import atorgat per línia de subvenció: 

Línia 1: 534.488,93 €  
Línia 2: 224.649,05 €  
Línia 3: 107.808,98 €  
Línia 4:  33.053,14 €  
Línia 5:  50.000,00 € 

 
2021 
- Nombre de sol·licituds presentades: 49 sol·licituds 
- Nombre d’expedients atorgats: 49 subvencions atorgades 
- Import atorgat en la convocatòria de subvenció: 758.972,84 € 
- Import atorgat per línia de subvenció: 

Línia 1: 397.457,47 €  
Línia 2: 156.147,53 €  
Línia 3: 132.844,86 €  
Línia 4:  22.522,98 €  

    Línia 5:  50.000,00 € 

Perfil dels ens beneficiaris 
Comunitats catalanes a l’exterior legalment reconegudes en la data de 
publicació de la convocatòria corresponent, d’acord amb el que regula 
la Llei 8/2017, de 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior. 

Costos previsibles 

Caràcter anual  
 

2019 2020 2021 
1.000.000,00 € 950.000,00 € 960.000,00 € 
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La dotació econòmica de les subvencions a concedir es determinarà 
en la convocatòria corresponent, d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària. 
 
Per a la convocatòria de 2020, l’expedient d’abast pluriennal associat 
va desglossar-se en 760.000 € per a 2020 i 190.000 € per a 2021. Al 
seu torn, la distribució entre partides va ser la següent: 
D/482000900/2310/0000: 900.000,00 € 
D/782000600/2310/0000:  50.000,00 € 
 
Pel que fa a 2021, el pluriennal es preveu que sigui de: 768.000 € per 
al 2021 i 192.000 € per al 2022. La distribució per partides serà de: 
D/482000900/2310/0000: 920.000 € 
D/782000600/2310/0000 : 40.000 € 

Fonts de finançament 

Íntegrament amb fons propis del Departament. 
 
L’import global de les subvencions es prorrateja entre les entitats que 
han obtingut puntuació suficient per rebre la subvenció, en proporció a 
la puntuació obtinguda en cada línia de subvenció i sempre que l’import 
concedit no superi el que l’entitat ha sol·licitat. 

Concurrència i comptabilitat 
Les subvencions són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o 
ingressos, sempre que aquests aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ingressos o recursos no superi el cost de l’activitat 
que ha de realitzar l’entitat beneficiària. 

Indicadors de gestió 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió Convocat 
Nre. d’expedients de 
subvenció 73 73 75 61 75 - 

Nre. de subvencions 
atorgades 70 70 70 56 70 - 

Import de la convocatòria 1.000.000 € 1.000.000 € 950.000 € 950.000 € 960.000 € 960.000 € 

Import executat 1.000.000 €  950.000 € 950.000 € 960.000 € - 

Import mitjà per subvenció 14.285,71 €  13.571,43 € 13.571,43 € 13.714,29 € - 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2019 

La convocatòria s’ha mantingut d’acord amb la previsió inicial. No hi ha 
hagut desviació en l’execució, i s’ha observat l’assoliment dels 
objectius estratègics previstos d’acord amb la Llei 8/2017, de 15 de 
juny, de la comunitat catalana a l’exterior. 

Aquesta convocatòria encara està en fase de revisió de justificació, per 
la qual cosa no es pot valorar el grau d’assoliment de l’objecte i la 
finalitat. Per aquest motiu, no es disposa de les dades per emplenar 
l’import executat i l’import mitjà per subvenció executat. 

Es modifiquen les línies de la convocatòria anterior. A partir de 2020, la 
convocatòria inclourà una nova línia (línia 5) amb càrrec a la partida del 
capítol VII D/782000600/2310/0000 i s’elimina l’anterior línia 5 de 
suport a la nova emigració. El canvi es produeix per adaptar les línies a 
les necessitats reals de les entitats, en el sentit que cal una activitat de 
foment respecte al manteniment de seus de casals (línia 5 per a 
infraestructures i equipaments), i a la reconsideració de la línia d’ajuts 
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a la nova emigració, que, si bé en un principi era una acció 
excepcional, ja s’ha convertit en una activitat habitual de les comunitats 
catalanes, cosa que fa innecessària una línia específica. 

Es modifica la previsió per a 2020, que, per disponibilitat 
pressupostària, passa a ser de 950.000 € en comptes d’1.000.000 €. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2020 

No s’han produït desviacions respecte del pressupost previst 
inicialment. S’ha exhaurit el crèdit disponible amb l’atorgament, prèvia 
avaluació d’acord amb els criteris establerts a les bases i a la 
convocatòria corresponent de les subvencions, a cada entitat que 
havia presentat sol·licitud. 
 
Aquesta convocatòria encara està en fase de revisió de justificació, per 
la qual cosa no es pot valorar el grau d’assoliment de l’objecte i la 
finalitat. Per aquest motiu no es disposa de les dades per emplenar 
l’import executat i l’import mitjà per subvenció executat. 
 
Per a la convocatòria del 2021 s’estan treballant unes noves bases 
reguladores adequades a la nova redacció de l’Ordre ECO/172/2015, de 
3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. 
 
Es modifica la previsió per a 2021, que, per disponibilitat pressupostària, 
passa a ser de 960.000 € en comptes d’1.000.000 €. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2021 

No s’han produït desviacions respecte del pressupost previst inicialment. 
No s’ha exhaurit el crèdit disponible amb l’atorgament, prèvia avaluació 
d’acord amb els criteris establerts a les bases i a la convocatòria 
corresponent de les subvencions, a cada entitat que havia presentat 
sol·licitud. El motiu bàsicament ha estat que, ha causa de la COVID, 
moltes entitats no han pogut organitzar ni desenvolupar les activitats que 
tenien previstes inicialment. 
 
Aquesta convocatòria encara està en fase de revisió de justificació, per 
la qual cosa no es poden valorar el grau d’assoliment de l’objecte i la 
finalitat. 

 

Beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals, anomenades Beques 
Canigó 

Número  
convocatòria 6 Denominació 

convocatòria 
Beques per a la realització de pràctiques en organitzacions 
internacionals, anomenades Beques Canigó 

Marc estratègic 

Pla de govern 
XII legislatura 

Eix 4. Una Catalunya oberta al món 
Àmbit 4.1 Acció exterior 

Objectiu 4.1 a Reforçar la presència de Catalunya al món tot contribuint a la 
resolució dels reptes globals 

Mesura Increment de la contribució catalana en organismes internacionals i 
multilaterals 
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Beques per a la realització de pràctiques en organitzacions 
internacionals, anomenades Beques Canigó 

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari 231. Relacions exteriors 

Objectiu 
departamental 

5. Assolir una acció exterior eficaç i coordinada per defensar una 
Catalunya ben posicionada davant la Unió Europea i altres actors 
internacionals 

Objectiu 
estratègic 

5.1 Reforçar i ampliar les aliances de Catalunya amb actors 
internacionals 

Aplicació econòmica 
Convocatòria 2019: EX0201 D/440680000/2310/0000 
 
D/480000100/2310/0000-A famílies 

Pla sectorial  
Marc normatiu de referència  
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Persones titulades universitàries 

Calendari 
d’elaboració Convocatòria pluriennal 

Centre gestor Direcció General de l’Acció Exterior dins de l’àrea de competència de 
la Secretaria d’Acció Exterior del Govern. 

Objectius i efectes 

Una de les prioritats de l’acció multilateral de la Generalitat de Catalunya 
és promoure la presència de catalans i catalanes als organismes 
internacionals. 
 
L’objecte de la convocatòria del programa de Beques Canigó és 
fomentar la professionalització i la inserció laboral de joves en l’àmbit de 
les relacions internacionals i incrementar la presència de joves 
professionals catalans i catalanes en organitzacions internacionals. A 
aquest efecte, la Secretaria d’Acció Exterior del Govern té la voluntat de 
desenvolupar el programa de beques per al foment de la realització de 
pràctiques en organitzacions internacionals, anomenades Beques 
Canigó. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

 

Termini necessari per a la 
consecució dels objectius 

La durada serà la prevista per a la l’estada que determini l’organització 
internacional que correspongui i que com a màxim pot ser de 18 mesos. 
El període de desenvolupament de les pràctiques formatives objecte de 
la beca s’inicia a partir de l’1 de gener de l’any de la convocatòria i ha 
de finalitzar abans del 31 de desembre dels dos anys posteriors a la 
convocatòria corresponent. 
 
Amb la redacció de les bases l’any 2021, el període d’inici de les beques 
pot ser l’1 de gener de l’any anterior a la convocatòria, en cas que per a 
aquell any no s’hagi publicat cap convocatòria de les beques. 
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Indicadors 

 
Any 2019: 
Nombre de sol·licituds presentades: 16 
Nombre de beques concedides: 15 
Percentatge de mesos realitzats: 53,41% 
Nombre de becaris/àries que aconsegueixen un contracte en 
l’organització internacional després del període de pràctiques: 1 

Perfil dels i les beneficiàries 

Poden beneficiar-se d’aquestes beques les persones físiques que 
compleixin els requisits següents i els que prevegin les bases 
específiques de cada programa de beques: 
a) Ser major d’edat. 
b) Tenir la nacionalitat d’un dels estats membres de la Unió Europea, de 
l’Espai Econòmic Europeu o dels països candidats a l’adhesió 
c) Tenir residència efectiva a Catalunya d’un mínim de 2 anys continus 
o discontinus dins els darrers 10 anys immediatament anteriors al 
moment de publicació de la convocatòria corresponent 
d) Tenir titulació universitària 
e) Tenir coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1) 
f) Tenir competència lingüística suficient en l’ús de les llengües del país 
on es realitza l’estada 
g) No haver resultat persona beneficiària amb anterioritat d’una beca en 
el mateix programa per al qual se sol·licita la beca 
h) No estar sotmès/esa a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir 
subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
i) Estar tramitant o tenir l’acceptació per realitzar l’estada d’estudi en una 
institució multilateral o organització internacional en el moment de 
presentar la sol·licitud de beca. En qualsevol cas, l’acceptació 
esmentada s’ha de produir abans de la resolució de concessió de les 
beques 
j) Que l’inici previst de l’estada en pràctiques sigui dins el període 
corresponent a l’any natural de la convocatòria o dins del primer 
semestre de l’any següent. 
k) Excepcionalment, l’inici previst de l’estada en pràctiques es pot 
ampliar a l’any natural anterior a l’any de la convocatòria, en el cas que 
aquell any no s’hagués publicat cap convocatòria d’aquestes beques 
Canigó. 

Costos previsibles 

Caràcter pluriennal 
  

2019  2020-2021  2021 
125.000,00 €  125.000,00 € 0,00 €  

  
En data 13 de desembre de 2021 es publica la Resolució 
XGO/3648/2021, de 26 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022 per a la concessió de les beques per a la 
realització de pràctiques formatives en organitzacions internacionals, 
anomenades "Beques Canigó” (ref. BDNS 597904), que no té impacte 
pressupostari a l’exercici 2021. 

Fonts de finançament Fons propis del Departament 
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L’import mensual de les beques convocades al 2021 és de 1.500 
euros/mes. 

Concurrència i comptabilitat 
La percepció de les beques és compatible amb la percepció de 
qualsevol altre ajut i també amb la percepció de qualsevol remuneració 
derivada d'una relació contractual laboral, sempre que no sigui amb 
l'organització on es realitza l'estada en pràctiques. 

Indicadors de gestió 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió Convocat 

Nre. d’expedients de 
subvenció 

 16     

Nre. de subvencions 
atorgades 

 15     

Import de la convocatòria 125.000 € 125.000 € 125.000 € 0,00 € 0 € 330.000 €  
Import executat  117.000 €     
Import mitjà per subvenció  7.800 €     

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2019 

En primer lloc, cal fer constar que la pandèmia de la COVID-19 va 
afectar els terminis de resolució de la convocatòria, atès que es van 
suspendre tots els terminis administratius. Després de la suspensió 
dels terminis administratius per la COVID-19, la convocatòria 2019 es 
va resoldre el juny 2020. 
 
Per altra banda, ateses les circumstàncies de la pandèmia, 7 
sol·licitants inicialment beneficiats no van poder acceptar l’ajut per la 
impossibilitat d’iniciar l’estada en pràctiques. Per aquest motiu, s’han 
produït diverses renúncies i una substitució per ordre de priorització de 
la llista de reserva. També s’ha produït una modificació o reajustament 
parcial per no poder complir els terminis de l’estada inicialment 
atorgada. 
 
Malgrat les circumstàncies excepcionals que es van produir durant la 
resolució de la convocatòria, es pot confirmar que es van dur a terme 
les estades professionals en organismes internacionals per a les quals 
es van concedir les beques. 
 
Per un canvi en el tipus d’encàrrec de gestió amb l’AGAUR, s’estan 
elaborant unes bases reguladores noves, i a partir de 2020, per tal 
d’imputar correctament les persones beneficiàries de les subvencions a 
l’estructura econòmica del pressupost de la Generalitat de Catalunya, 
la partida d’imputació serà la D/480000100/2310/0000-A famílies del 
centre gestor EX0201. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2020 

La convocatòria de 2020 es va suspendre a causa dels efectes de la 
COVID-19 i les limitacions en la mobilitat de les persones i restriccions 
en possibles països de destinació. 
 
Com a novetat respecte la convocatòria de 2019, l’AGAUR ja no 
col·labora en les beques mitjançant encàrrec de gestió i és la 
Secretaria d’Acció Exterior del Govern qui assumeix tota la tramitació. 
Aquest fet es deu a canvis en les exigències de la Intervenció de 
l’AGAUR, que ja no fan viable aquesta col·laboració. Aquest canvi 
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també provoca una modificació en la partida pressupostària, que, a 
partir del 2021, passa a ser la D/480000100/2310/0000-A famílies. 
 
Les noves bases reguladores, que estaven previstes per a 2020, 
finalment s’han publicat el 2021. A les noves bases s’ha afegit un 
epígraf per permetre ampliar el període de pràctiques amb inici des de 
l’any anterior a la convocatòria. Es preveu publicar la convocatòria el 
2022. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2021 

L’any 2021 no hi va haver convocatòria però a finals d’any es va 
publicar una convocatòria anticipada de 2022 que encara està en curs. 

 

Subvencions per a la internacionalització de les entitats catalanes en l’àmbit de l’acció exterior 
de Catalunya 
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convocatòria 
Subvencions per a la internacionalització de les entitats catalanes en 
l’àmbit de l’acció exterior de Catalunya 

Marc estratègic 

Pla de govern 
XII legislatura 

Eix 4. Una Catalunya oberta al món 
Àmbit 4.1 Acció exterior 

Objectiu 4.1 a Reforçar la presència de Catalunya al món tot contribuint a la 
resolució dels reptes globals 

Mesura 

Reforçar la presència de Catalunya al món tot contribuint a la resolució 
dels reptes globals 
 
Consolidació i ampliació d’aliances amb actors internacionals 

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari 231. Relacions exteriors 

Objectiu 
departamental 

5. Assolir una acció exterior eficaç i coordinada per defensar una 
Catalunya ben posicionada davant de la Unió Europea i altres actors 
internacionals 

Objectiu 
estratègic 

5.5 Incrementar la projecció i visibilitat de Catalunya a l’escena 
internacional 

Aplicació econòmica EX0201 D/481000100/2310/0000 
EX0201 D/482000100/2310/0000 

Pla sectorial  

Marc normatiu de referència 

Art. 200 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
  
Decret 250/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament 
d'Acció Exterior i Govern Obert 
  
Llei 8/2017, de 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior 

Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció convocatòria 
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Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Entitats en l’àmbit de la internacionalització (projecció i promoció) de 
Catalunya i en les seves relacions amb organismes i xarxes 
internacionals 

Calendari 
d’elaboració Convocatòria anual 

Centre gestor La Direcció General de l'Acció Exterior dins de l’àrea de competència 
de la Secretaria d’Acció Exterior del Govern 

Objectius i efectes 

Oferir suport a la internacionalització de les entitats catalanes i a 
l’establiment de relacions de col·laboració i pertinença d’aquestes amb 
organismes, organitzacions, entitats i xarxes tant europees com 
internacionals.  
 
Es tracta d’una convocatòria de subvencions destinada a finançar 
projectes d’entitats catalanes que, tant dins com fora del territori, 
fomentin la internacionalització de Catalunya dins l’àmbit de les seves 
competències. Es posa especial èmfasi en aquelles que alhora es 
fonamentin en la cooperació al desenvolupament; la pau i els drets 
humans, i l’Agenda 2030 i els ODS (Objectius de Desenvolupament 
Sostenible). 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Les entitats beneficiàries de les subvencions han de complir les 
previsions que s’estableixen a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes 

Termini necessari per a la 
consecució dels objectius 1 any 

Indicadors 

Any 2020: 
- Nombre de sol·licituds presentades: 24 
- Nombre d’expedients atorgats: 22 
- Import atorgat per línia de subvenció: 
Línia 1: 221.062,86 € 
Línia 2:  88.952,60 € 
 
Any 2021: 
- Nombre de sol·licituds presentades: 31 
- Nombre d’expedients atorgats: 24 
- Import atorgat per línia de subvenció: 
Línia 1: 268.856,32 € 
Línia 2: 207.208,00 € 

Perfil dels ens beneficiaris 

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les organitzacions 
privades sense finalitat de lucre d’àmbit territorial català inscrites en 
qualsevol dels registres públics de la Generalitat de Catalunya que 
compleixin algun d’aquests requisits: 
a) Formin part d’organismes o xarxes de cooperació o integració 
internacionals, o s’hi relacionin de forma activa. 
b) Siguin membres formals d’un organisme o xarxa europeu o 
internacional l’àmbit d’actuació del qual sigui la projecció de polítiques 
públiques internacionals. 
c) Promoguin la projecció de Catalunya com a actor polític internacional. 
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d) Sense ser membres d’un organisme o xarxa europeu o internacional, 
treballin per esdevenir-ne, o desenvolupin activitats en col·laboració 
amb aquestes. 
e) Es configurin com a agrupacions d’entitats catalanes, o universitats 
públiques que promoguin –directament o a través dels seus membres- 
línies d’actuació conformes amb l’objecte de les subvencions regulades 
en aquestes bases. 
f) Treballin amb entitats catalanes oficialment reconegudes pel Govern 
de la Generalitat establertes a l’exterior. 
g) Les persones jurídiques d’àmbit territorial català l’actuació o treball de 
les quals es contextualitzi en la producció o generació de materials 
audiovisuals de promoció i difusió de temes d’àmbit internacional, de 
cooperació al desenvolupament i foment de la pau i dels drets humans. 
  
Poden ser-ne també beneficiàries les entitats descrites en l’apartat 
anterior que estiguin inscrites en un registre estatal, sempre que 
s’acrediti que tenen la seu o una delegació permanent a Catalunya. 
 
En les noves bases reguladores redactades el 2021 s’hi afegeix: 
 
En cap cas poden ser beneficiàries de subvenció les entitats de caràcter 
públic ni les de naturalesa privada que estiguin participades 
majoritàriament per organismes o institucions de caràcter públic, llevat 
d’universitats públiques, agrupacions d’universitats i cambres oficials de 
comerç i indústria. 

Costos previsibles 

Caràcter anual  
 

2019 2020 2021 
no prevista 600.000,00 € 600.000,00 € 

 
La dotació econòmica de les subvencions a concedir es 
determinarà en la convocatòria corresponent, d’acord amb la 
disponibilitat pressupostària. 
 
Per al 2020 la convocatòria es preveu pluriennal (480.000 € per a 2020 
i 120.000 € per a 2021). 
 
Per al 2021 la convocatòria es preveu pluriennal (480.000 € per a 2021 
i 120.000 € per a 2022).  
 
La distribució entre partides serà la següent: 
D/481000100/2310/0000:  90.000,00 € 
D/482000100/2310/0000: 510.000,00 € 

Fonts de finançament Íntegrament amb fons propis del Departament. 

Concurrència i comptabilitat 

Les subvencions són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o 
ingressos, sempre que aquests aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ingressos o recursos no superin el cost de l’activitat 
que ha de realitzar l’entitat beneficiària. 
  
No obstat això, aquestes subvencions són incompatibles amb altres 
subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents 
del departament competent en matèria d’acció exterior de la 
Generalitat o de les entitats adscrites o que s’hi relacionen. 
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En cap cas poden ser beneficiàries de subvenció les entitats de caràcter 
públic o de naturalesa privada que estiguin participades majoritàriament 
per organismes o institucions de caràcter públic, llevat de les universitats 
públiques, agrupacions d’universitats i cambres oficials de comerç i 
indústria. 

Indicadors de gestió 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió Convocat 

Nre. d’expedients de 
subvenció   30 24 29 31 

Nre. de subvencions 
atorgades   20 22 24 24 

Import de la convocatòria no 
prevista 0,00 € 600.000 € 600.000 € 600.000 € 600.000 € 

Import executat   600.000 €   - 
Import mitjà per subvenció   30.000 €   - 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2019 

L’any 2019 no estava previst obrir aquesta convocatòria, per la qual 
cosa no es pot valorar el grau d’assoliment de l’objecte i la finalitat. 

Atès que al 2020 és el primer cop que es convoquen aquestes 
subvencions, es desconeix completament el nombre aproximat de 
sol·licituds que poden arribar a presentar-s’hi i, en conseqüència, 
també és molt aleatori el nombre de subvencions que s’estima que 
puguin atorgar-se o l’import mitjà que finalment puguin rebre les 
entitats beneficiàries.  

S’ha actualitzat la informació que constava al PES aprovat, atès que la 
convocatòria estava en elaboració, per tal d’adequar-la a les bases 
reguladores de les subvencions. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2020 

Atès que el 2020 era el primer cop que es convocaven aquestes 
subvencions, es desconeixia completament el nombre aproximat de 
sol·licituds que podien arribar a presentar-s’hi i, en conseqüència, 
també va ser poc precís el nombre de subvencions que es va estimar 
que es podrien atorgar, o l’import mitjà que finalment poguessin rebre 
les entitats beneficiàries. Tanmateix, el nombre de sol·licituds rebudes i 
atorgades s’apropa bastant a l’estimació original. 
 
L’import atorgat està al voltant del 50% previst. Aquest desajust 
s’explica per fets que rarament es produiran en futures convocatòries i, 
per tant, no cal modificar la xifra prevista per al futur. 
 
Les causes de la desviació són: 
 
- La convocatòria de l’any 2020 es va publicar a l’agost, fet que va 
dificultar la presentació de sol·licituds, atès que és el mes en què la 
majoria d’entitats i empreses aturen l’activitat. 
 
- L’any 2020 era la primera edició d’aquestes subvencions, per la qual 
cosa no eren conegudes. Per a l’any 2021 ja serà la segona edició i 
per tant, hi haurà més entitats informades per presentar-s’hi. 
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- Per al 2021 s’afegeixen com a entitats beneficiàries les universitats, 
les agrupacions d’universitats i les cambres de comerç i indústria. 
 
- El fet que la vacunació i la COVID-19 estiguin en una situació diferent 
a la del 2020 és un factor que fa preveure un major nombre de 
projectes en la línia de la subvenció per a 2021. 
 
Val a destacar que la convocatòria encara no està tancada i no es pot 
valorar l’assoliment dels objectius ni l’import finalment executat. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2021 

La justificació de la convocatòria de l’any 2020 està pendent de 
fiscalització prèvia. 
 
Pel que fa a la convocatòria de l’any 2021, no s’han produït 
desviacions respecte del pressupost previst inicialment. No s’ha 
exhaurit el crèdit disponible amb l’atorgament, prèvia avaluació d’acord 
amb els criteris establerts a les bases i a la convocatòria corresponent 
de les subvencions, a cada entitat que havia presentat sol·licitud. El 
motiu, bàsicament, ha estat que, a causa de la COVID-19, moltes 
entitats no han pogut organitzar ni desenvolupar les activitats que 
tenien previstes inicialment. 
 
Aquesta convocatòria encara està en fase de revisió de justificació, per 
la qual cosa no es poden valorar el grau d’assoliment de l’objecte i la 
finalitat. 

 

Subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i d’educació per al 
desenvolupament 

Número  
convocatòria 13 Denominació 

convocatòria 
Subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i d’educació 
per al desenvolupament 

Marc estratègic 

Pla de govern 
XII legislatura 

Eix 4. Una Catalunya oberta al món 
Àmbit 4.1 Acció exterior 

Objectiu 4.1.c Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al 
desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans i la pau 

Mesura 
Impuls del sector català de cooperació al desenvolupament a escala 
internacional. Promoció i defensa a nivell internacional dels drets civils i 
polítics 

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari 232. Cooperació al desenvolupament 

Objectiu 
departamental 

6. Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al 
desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans i la pau 

Objectiu 
estratègic 

6.1 Contribuir significativament a l’Objectiu de Desenvolupament 
Sostenible “Pau, justícia i enfortiment institucional” 
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6.2 Impulsar l’enfortiment del sector de la cooperació al 
desenvolupament i les capacitats dels actors del desenvolupament 
catalans 

Aplicació econòmica 

• A l’exercici 2019 les aplicacions pressupostàries previstes 
D/4810001/2320 – D/4820001/2320 – D/7810001/2320 – 
D/7820001/2320 
 
• A l’exercici 2020 les aplicacions pressupostàries previstes 
D/4490001/2320 - D/4810001/2320 – D/4820001/2320 – 
D/7490001/2320 - D/7810001/2320 – D/7820001/2320 
En aquest exercici es va fer la distinció també per les despeses 
afectades per COVID19 
 
• A l’exercici 2021 les aplicacions pressupostàries previstes 
D/4490001/2320 - D/4810001/2320 – D/4820001/2320 – 
D/7490001/2320 - D/7810001/2320 – D/7820001/2320 

Pla sectorial 

2019. Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018, que 
preveu dos objectius estratègics:  
1. Contribuir a la defensa, la garantia i l’exercici dels drets humans de 
les dones que permetin la transformació de les estructures que 
perpetuen les desigualtats entre homes i dones, i  
2. Contribuir a la governança democràtica mitjançant el respecte, la 
protecció i l’exercici efectiu dels drets col·lectius dels pobles per decidir 
sobre el seu futur i promoure la llengua i la cultura que els són pròpies. 
 
Pla anual de cooperació al desenvolupament.  
 
2020. Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-22 amb els 
objectius següents:  
1. Contribuir a la defensa, la garantia i l’exercici dels drets humans de 
les dones i a la transformació de les estructures que perpetuen les 
desigualtats entre homes i dones, des de l’EGiBDH. 
2. Promoure i garantir els drets civils i polítics per consolidar societats 
més democràtiques 
3. Garantir el lliure exercici dels drets econòmics, socials i culturals  
4. Garantir un medi ambient saludable i motor d’un desenvolupament 
humà sostenible 
5. Promoure la governança democràtica 
6. Promoure el compromís per la pau i la no-violència i la prevenció de 
conflictes 
7. Contribuir a l’abordatge dels reptes globals 
 
Pla anual de cooperació al desenvolupament 

Marc normatiu de referència Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament. 

Vinculació amb plans 
interdepartamentals 

Pla nacional de joventut (PNJCat 2020) 
Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 
Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del Govern de la 
Generalitat de Catalunya 2019-2022 
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Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 
Pla interdepartamental de suport a les famílies 
Agenda 2030 

Descripció convocatòria 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Cooperació al desenvolupament i educació per al desenvolupament 

Calendari 
d’elaboració Convocatòria anual 

Centre gestor Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 

Objectius i efectes 

Objectius: 
Finançar projectes, a iniciativa d’ONG de cooperació al 
desenvolupament (ONGD), que contribueixen a l’assoliment dels 
objectius inclosos en el del Pla director de cooperació al 
desenvolupament vigent. 
 
Efectes: 
Cadascun dels projectes subvencionats inclou una descripció dels 
efectes o resultats esperats. 
De manera genèrica, l’aplicació dels continguts de l’enfocament de 
gènere i basat en drets humans (EGiBDH) comporta que els projectes 
objecte de subvenció d’acord amb les respectives bases reguladores 
específiques de totes les línies i modalitats de subvencions contribuiran 
a: 
- L’empoderament i l’enfortiment de capacitats, tant dels titulars dels 
drets, d’obligacions i de responsabilitats, amb l’objecte de garantir 
l’accés i el gaudi dels drets, fent especial èmfasi en els col·lectius més 
vulnerables 
- La promoció de la igualtat i la no discriminació, treballant per erradicar 
les causes, incloses les estructurals, que dificulten el ple gaudi i l’exercici 
dels drets humans, amb especial atenció a les discriminacions de què 
són objecte les dones i els pobles minoritzats. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Els projectes presentats a la línia 1. Suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament, i la línia 2. Suport a projectes d’educació per al 
desenvolupament, han d’integrar l’enfocament de gènere i basat en 
drets humans que respongui a prioritats, valors, i/o finalitats de la Llei 
26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament. Cada 
línia de subvencions de la convocatòria té els seus propis criteris de 
valoració, entre els quals s’inclouen aspectes relacionats amb la inclusió 
social i altres relacionats amb els objectius del Pla director vigent. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius 

Els projectes anuals tindran una durada màxima inicial de 12 mesos, 
prorrogables en els termes previstos en l’apartat 5 de l’article 108 del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 

Indicadors 

2019 
Nombre de convocatòries publicades: 1 
Nombre de subvencions atorgades: 36 
Percentatge de subvencions atorgades en relació amb el nombre de 
sol·licituds presentades: 29% 
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Percentatge de l’import aprovat mitjançant subvencions en relació amb 
l’import sol·licitat: 32,4% 
 
El percentatge de subvencions atorgades en relació amb les sol·licituds 
presentades és del 29%, la qual cosa demostra un alt nivell de 
competència entre les entitats i una capacitat de formular i gestionar 
subvencions a les quals la convocatòria només pot respondre 
parcialment. En aquest sentit, es pot concloure que hi ha marge per 
ampliar la dotació econòmica de la convocatòria si es mantenen els 
mateixos objectius i criteris de valoració.  
 
2020 
Nombre de subvencions atorgades: 77 
Percentatge de subvencions atorgades en relació amb el nombre de 
sol·licituds presentades: 62% 
Percentatge de l’import aprovat mitjançant subvencions en relació amb 
l’import sol·licitat: 65% 
 
El percentatge de subvencions atorgades en relació amb les sol·licituds 
presentades és del 62%, la qual cosa demostra un alt nivell de 
competència entre les entitats i una capacitat de formular i gestionar 
subvencions a les quals la convocatòria només pot respondre 
parcialment. 
 
2021 
Nombre de subvencions atorgades: 56 
Percentatge de subvencions atorgades en relació amb el nombre de 
sol·licituds presentades: 46% 
Percentatge de l’import aprovat mitjançant subvencions en relació amb 
l’import sol·licitat: 52% 
 

Perfil dels ens beneficiaris 

2019 
Organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) 
Agrupacions d’ONGD sense personalitat jurídica diferenciada 
 
2020 
Organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) 
Les universitats públiques catalanes i centres de recerca adscrits a 
universitats públiques catalanes 
Agrupacions d’ONGD o universitats públiques catalanes i centres de 
recerca adscrits, sense personalitat jurídica diferenciada 

Costos previsibles 

Caràcter anual  
 

2019 2020 2021 
3.000.000 € 10.000.000 € 12.000.000 € 

 
L’import de la convocatòria i la quantia per a cada línia serà la que es 
determini en la convocatòria corresponent, d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària 
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El Pla director fixa els objectius de la política als quals se subordina 
l’actuació subvencionadora de l’ACCD. El Pla defineix l’escenari 
econòmic i la distribució dels recursos econòmics segons modalitats, 
instruments i prioritats 

Fonts de finançament 

2019 
Íntegrament amb fons propis de l’ACCD 
Les subvencions consisteixen en una dotació econòmica de fins al 
percentatge màxim del 80% del cost del projecte. 
 
2020 
Íntegrament amb fons propis de l’ACCD. 
 
Les subvencions consisteixen en una dotació econòmica de fins al 
percentatge màxim del 100% del cost del projecte. 
 
2021 
Íntegrament amb fons propis de l’ACCD. 
 
Les subvencions consisteixen en una dotació econòmica de fins al 
percentatge màxim del 100% del cost del projecte. 
 

Concurrència i comptabilitat 

2019 
Les entitats que es presentin a la convocatòria corresponent no poden 
superar la quantitat de 360.000 euros de sol·licitud de subvenció anual 
a l’ACCD en el marc de les convocatòries corresponents a l’any en curs. 
 
El nombre màxim de projectes a presentar és d’un màxim d’un projecte 
per entitat en cada línia de subvenció, ja sigui presentat a títol individual 
o en agrupació d’ONGD, independentment de la posició que ocupi 
l’entitat en l’agrupació. 
 
Les subvencions són compatibles amb altres subvencions o ajuts 
concedits per a la mateixa finalitat. En cap cas, l’import de les 
subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en 
concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari. 
 
 
2020 
 
La totalitat de subvencions que sol·liciti una mateixa entitat en la 
convocatòria corresponent no poden superar la quantitat de 500.000 
euros de sol·licitud de subvenció anual a l’ACCD en el marc de les 
convocatòries corresponents a l’any en curs, tot tenint en compte la 
casuística següent:  
a) En el supòsit que hi hagi una convocatòria de programes concertats, 
la quantitat que computa és la que es demana de subvencionar en 
l’anualitat corresponent a l’any en què s’obre la convocatòria. En el 
supòsit de projectes o programes presentats per entitats en agrupació, 
l’import a computar és el que cadascuna gestiona del sol·licitat de 
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subvencionar a l’ACCD i durant l’exercici pressupostari de la 
convocatòria.  
b) En el supòsit que no es publiqui la convocatòria de programes de l’any 
en curs, de l’import de 500.000 euros cal restar la quantia concedida per 
a programes de l’any en què s’obre la convocatòria de projectes. En el 
supòsit de programes concedits a entitats en agrupació, l’import a 
computar és el que cadascuna gestiona del concedit per l’ACCD durant 
l’exercici pressupostari de la convocatòria de projectes.  
 
El nombre màxim de projectes a presentar és d’un projecte per entitat i 
per línia de subvenció, ja sigui presentat a títol individual o en agrupació 
d’entitats, independentment de la posició que ocupi l’entitat en 
l’agrupació.  
 
Les subvencions són compatibles amb altres subvencions o ajuts 
concedits per a la mateixa finalitat. L’import de les subvencions 
concedides no pot ser en cap cas d’una quantia que, aïlladament o en 
concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar per l’ens beneficiari. 
 

Indicadors de gestió 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió Convocat 
Nre. d’expedients de 
subvenció 

80 122 210 124  124 121 

Nre. de subvencions 
atorgades 

40 36 125 77  104  56 

Import de la convocatòria 

3.000.000 € 3.031.657 € 10.000.000 € 12.600.000 € 12.000.000 € 15.400.000; 
13.860.000

€ 
(pressupost 

any 2021) 
1.540.000 

(pressupost 
2022) 

Import executat       

Import mitjà per subvenció       

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2019 

No s’han produït canvis significatius respecte a la previsió del Pla. 
L’import de la convocatòria per a 2019 es va ampliar en 31.657 euros 
respecte de la previsió, atès que l’import sol·licitat superava amb 
escreix la previsió. 

No es poden proporcionar les dades de l’import executat perquè la 
convocatòria està encara en execució. 

S’afegeix la dotació pressupostària per a 2020, que augmenta fins als 
10.000.000 euros. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2020 

Atès que l’import de la convocatòria assignat cada any a les diferents 
partides varia, s’eliminen els imports assignats a cada partida 
pressupostària de l’apartat “Aplicació econòmica”. 
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Convocatòria 2019 
No es poden aportar les dades de l’import executat perquè les 
subvencions aprovades mitjançant la convocatòria no s’han tancat atès 
que en la majoria de casos manca l’estudi de l’informe final i, en alguns 
casos, s’ha prorrogat l’execució d’activitats o el lliurament de l’informe 
final. 
 
En l’atorgament de la convocatòria de 2019 es van produir modificacions 
respecte dels imports assignats a les partides pressupostàries del PES 
actualitzat el 2020. 
 
L’aplicació efectuada d’acord amb la resolució d’atorgament de la 
convocatòria és la següent: 
 
D/4810001/2320:  708.308,99 € 
D/4820001/2320: 2.253.388,92 € 
D/7810001/2320:   15.883,50 € 
D/7820001/2320 :   54.076,03 € 
 
Es considera que la consignació de dades corresponents als indicadors 
de gestió  ”import executat” i “import mitjà per subvenció” en les fases 
de “Previsió” i/o  “Convocatòria” pot generar confusió, atès que el terme 
“executat” s’empra per designar despeses pressupostàries 
compromeses o expedients de subvenció dels quals es constatà 
l’assoliment de la finalitat per a la qual s’atorga. Per aquesta raó, 
considerem que en les fases de previsió i de publicació de la 
convocatòria l’entitat gestora no pot aportar informació rigorosa sobre 
els dos indicadors esmentats. 
 
Es considera que la consignació de dades corresponents als indicadors 
de gestió ”import executat” i “import mitjà per subvenció” en les fases de 
“Previsió” i/o “Convocatòria” pot generar confusió, atès que el terme 
“executat” s’empra per designar despeses pressupostàries 
compromeses o expedients de subvenció dels quals es constatà 
l’assoliment de la finalitat per a la qual s’atorga. Per aquesta raó, 
considerem que en les fases de previsió i de publicació de la 
convocatòria l’entitat gestora no pot aportar informació rigorosa sobre 
els dos indicadors esmentats. 
 
Convocatòria 2020 
Respecte de l’apartat “Aplicació econòmica”, l’aplicació efectuada 
d’acord amb la resolució d’atorgament de la convocatòria és la següent: 
D/4820001/2320 9.045.146,51 € 
D/7820001/2320   219.785,97 € 
D/4810001/2320 2.446.639,73 € 
D/7810001/2320    55.156,48 € 
D/4490001/2320   192.724,90 € 
D/7490001/2320     2.650,80 € 
 
Respecte de l’apartat “Fonts de finançament”, en la convocatòria del 
2020 les subvencions consisteixen en una dotació econòmica de fins al 
100% del cost del projecte. 
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L’import previst de la convocatòria per a l’any 2020 es va ampliar 
mitjançant resolució en dues ocasions fins a assolir una dotació 
definitiva de 12.600.000 euros. 
 
Altres aspectes de seguiment i avaluació a considerar són els següents: 
 
El 2019, el percentatge de subvencions atorgades en relació amb les 
sol·licituds presentades és del 29%, en la convocatòria de l’any 2020 
s’han subvencionat 77 projectes, un 62% dels projectes presentats.  
En relació amb l’import total sol·licitat, l’ACCD ha atorgat el 65%.  
Tot i que la dotació de la convocatòria ha estat finalment de 12.600.000 
€, no s’ha pogut atorgar la totalitat d’aquesta xifra, i queda un romanent 
de 606.763,67 € (15.128,91 € del capítol IV i 591.634,76 € del capítol 
VII). Aquest romanent no s’ha pogut atorgar, tot i haver-hi propostes 
susceptibles de rebre subvenció, ja que no hi pot haver traspàs de fons 
entre els capítols IV i VII del pressupost, i cobrir noves propostes 
requeria disposar de més fons en el capítol IV. 
 
No es poden aportar les dades de l’import executat perquè les 
subvencions aprovades mitjançant la convocatòria no s’han tancat. 
 
A continuació es detallen els canvis de les bases de subvencions 2020 
que afecten la fitxa: 
 
1. El Pla sectorial de referència és el Pla director vigent, que comprèn 
els objectius següents: 

1. Contribuir a la defensa, la garantia i l’exercici dels drets humans 
de les dones i a la transformació de les estructures que perpetuen 
les desigualtats entre homes i dones, des de l’EGiBDH. 
2. Promoure i garantir els drets civils i polítics per consolidar 
societats més democràtiques 
3. Garantir el lliure exercici dels drets econòmics, socials i culturals  
4. Garantir un medi ambient saludable i motor d’un 
desenvolupament humà sostenible 
5. Promoure la governança democràtica 
6. Promoure el compromís per la pau i la no-violència i la prevenció 
de conflictes 
7. Contribuir a l’abordatge dels reptes globals 

2. Termini necessari per a la consecució dels objectius 
 
La durada dels projectes ha d’estar compresa entre un mínim de 10 
mesos i un màxim de 18 mesos. No obstant això, es poden sol·licitar 
motivadament a l’ACCD pròrrogues de fins a un màxim de 6 mesos 
respecte de la durada inicial del projecte. 
 
3. Perfil dels ens beneficiaris 
 
Organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD). 
Universitats públiques catalanes i centres de recerca adscrits a 
universitats públiques catalanes. 
Agrupacions d’ONGD o universitats públiques catalanes i centres de 
recerca adscrits sense personalitat jurídica diferenciada. 
 
4. Fonts de finançament 
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Les subvencions consisteixen en una dotació econòmica de fins al 
percentatge màxim del 100% del cost del projecte. 
 
5. Concurrència i comptabilitat 
 
La totalitat de subvencions que sol·liciti una mateixa entitat en la 
convocatòria corresponent no poden superar la quantitat de 500.000 
euros de sol·licitud de subvenció anual a l’ACCD en el marc de les 
convocatòries corresponents a l’any en curs, tot tenint en compte la 
casuística següent:  
a) En el supòsit que hi hagi una convocatòria de programes concertats, 
la quantitat que computa és la que es demana de subvencionar en 
l’anualitat corresponent a l’any en què s’obre la convocatòria. En el 
supòsit de projectes o programes presentats per entitats en agrupació, 
l’import a computar és el que cadascuna gestiona del sol·licitat de 
subvencionar a l’ACCD i durant l’exercici pressupostari de la 
convocatòria.  
 
b) En el supòsit que no es publiqui la convocatòria de programes de l’any 
en curs, de l’import de 500.000 euros cal restar la quantia concedida per 
a programes de l’any en què s’obre la convocatòria de projectes. En el 
supòsit de programes concedits a entitats en agrupació, l’import a 
computar és el que cadascuna gestiona del concedit per l’ACCD durant 
l’exercici pressupostari de la convocatòria de projectes.  

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2021 

El 2021 s’han subvencionat 56 projectes, un 46% dels projectes 
presentats.  
 
Convocatòria 2021 
Respecte de l’apartat “Aplicació econòmica”, l’aplicació efectuada 
d’acord amb la resolució de la convocatòria (RESOLUCIÓ 
XGO/2679/2021, d'1 de setembre) és la següent. 
 
En el pressupost 2021 es preveu: 
Capítol IV, fins a un total de 13.167.000 euros, de les partides 
pressupostàries D/4490001/2320 “Transferències corrents a 
universitats”, 526.680 euros; D/4810001/2320 “Transferències corrents 
a fundacions”, 2.106.720 euros, i D/4820001/2320 “Transferències 
corrents a altres institucions sense afany de lucre i a altres ens 
corporatius”, 10.533.600 euros, del pressupost de l'ACCD per a l'any 
2021. 
Capítol VII, fins a un total de 693.000 euros, de les partides 
D/7490001/2320 “Transferències de capital a universitats”, 27.720 
euros; D/7810001/2320 “Transferències de capital a fundacions”, 
110.880 euros, i D/7820001/2320 “Transferències de capital a altres 
institucions sense afany de lucre i a altres ens corporatius”, 554.400 
euros, del pressupost de l'ACCD per a l'any 2021. 
 
En el pressupost 2022 es preveu: 
Capítol IV, fins a un total d'1.463.000 euros, de les partides 
pressupostàries D/4490001/2320 “Transferències corrents a 
universitats”, 58.520 euros; D/4810001/2320 “Transferències corrents a 
fundacions”, 234.080 euros, i D/4820001/2320 “Transferències corrents 
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a altres institucions sense afany de lucre i a altres ens corporatius”, 
1.170.400 euros, del pressupost de l'ACCD per a l'any 2022. 
Capítol VII, fins a un total de 77.000 euros, de les partides 
D/7490001/2320 “Transferències de capital a universitats”, 3.080 euros; 
D/7810001/2320 “Transferències de capital a fundacions”, 12.320 euros, 
i D/7820001/2320 “Transferències de capital a altres institucions sense 
afany de lucre i a altres ens corporatius”, 61.600 euros, del pressupost 
de l'ACCD per a l'any 2022. 
 
Respecte de l’apartat “Fonts de finançament”, en la convocatòria del 
2020 les subvencions consisteixen en una dotació econòmica de fins al 
100% del cost del projecte. 
 
No es poden aportar les dades de l’import executat perquè les 
subvencions aprovades mitjançant la convocatòria no s’han tancat. 

 

Subvencions per a la realització de programes concertats que posin en relació les tres línies 
estratègiques del Pla director i programes concertats d’educació per al desenvolupament 

Número  
convocatòria 14 Denominació 

convocatòria 

Subvencions per a la realització de programes concertats que posin en 
relació les tres línies estratègiques del Pla director i programes 
concertats d’educació per al desenvolupament 

Marc estratègic 

Pla de govern 
XII legislatura 

Eix 4. Una Catalunya oberta al món 
Àmbit 4.1 Acció exterior 

Objectiu 4.1.c Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al 
desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans i la pau 

Mesura 
Impuls del sector català de cooperació al desenvolupament a escala 
internacional. Promoció i defensa a escala internacional dels drets 
civils i polítics 

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari 232. Cooperació al desenvolupament 

Objectiu 
departamental 

6. Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al 
desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans i la pau 

Objectiu 
estratègic 

6.1 Contribuir significativament a l’objectiu de desenvolupament 
sostenible “Pau, justícia i enfortiment institucional” 
 
6.2 Impulsar l’enfortiment del sector de la cooperació al 
desenvolupament i les capacitats dels actors del desenvolupament 
catalans 

Aplicació econòmica 

Partides pressupostàries aplicades: 
4820001 
7820001 
4810001 
7810001 
4490001 
7490001 
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Subvencions per a la realització de programes concertats que posin en 
relació les tres línies estratègiques del Pla director i programes 
concertats d’educació per al desenvolupament 

Pla sectorial 

2019. El Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 
preveu dos objectius estratègics: 
1. Contribuir a la defensa, la garantia i l’exercici dels drets humans de 
les dones que permetin la transformació de les estructures que 
perpetuen les desigualtats entre homes i dones, i  
2. Contribuir a la governança democràtica mitjançant el respecte, la 
protecció i l’exercici efectiu dels drets col·lectius dels pobles per decidir 
sobre el seu futur i promoure la llengua i la cultura que els són pròpies. 
 
Pla anual de cooperació al desenvolupament 
 
2021. Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-22, amb els 
objectius següents: 
1. Contribuir a la defensa, la garantia i l’exercici dels drets humans de 
les dones i a la transformació de les estructures que perpetuen les 
desigualtats entre homes i dones, des de l’EGiBDH 
2. Promoure i garantir els drets civils i polítics per consolidar societats 
més democràtiques 
3. Garantir el lliure exercici dels drets econòmics, socials i culturals 
4. Garantir un medi ambient saludable i motor d’un desenvolupament 
humà sostenible 
5. Promoure la governança democràtica 
6. Promoure el compromís per la pau i la no-violència i la prevenció 
de conflictes 
7. Contribuir a l’abordatge dels reptes globals 
 
Pla anual de cooperació al desenvolupament 

Marc normatiu de referència Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament 

Vinculació amb plans 
interdepartamentals 

Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 
Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del Govern de la 
Generalitat de Catalunya 2019-2022 
Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 
Pla interdepartamental de suport a les famílies 
Agenda 2030 

Descripció convocatòria 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Cooperació al desenvolupament i educació per al desenvolupament 

Calendari 
d’elaboració Convocatòria pluriennal 

Centre gestor Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 

Objectius i efectes 

Objectius: 
Finançar projectes, a iniciativa d’ONG de cooperació al 
desenvolupament (ONGD) i les universitats públiques i centres de 
recerca adscrits a universitats públiques, que contribueixen a 
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l’assoliment dels objectius inclosos en el Pla director de cooperació al 
desenvolupament vigent 
 
Efectes: 
Cadascun dels programes subvencionats inclou una descripció dels 
efectes o resultats esperats. 
 
De manera genèrica, l’aplicació dels continguts de l’enfocament de 
gènere i basat en drets humans (EGiBDH) comporta que els 
programes objecte de subvenció, d’acord amb les bases reguladores 
específiques respectives de totes les línies i modalitats de 
subvencions, contribuiran a: 
- L’empoderament i l’enfortiment de capacitats, tant dels titulars de 
drets com d’obligacions i de responsabilitats, amb l’objecte de garantir 
l’accés i el gaudi dels drets, fent especial èmfasi en els col·lectius més 
vulnerables. 
- La promoció de la igualtat i la no-discriminació, treballant per 
erradicar les causes, incloses les estructurals, que dificulten el ple 
gaudi i l’exercici dels drets humans, amb especial atenció a les 
discriminacions de què són objecte les dones i els pobles minoritzats. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Els programes presentats a la línia 1. Programes concertats que posin 
en relació les tres línies estratègiques del Pla director de cooperació al 
desenvolupament, han d’incorporar l’enfocament de gènere i basat en 
drets humans que posi en relació processos de canvi en països socis 
amb Catalunya i/o d’abast internacional. Aquestes intervencions han 
de superar la divisió estanca entre acció humanitària, 
desenvolupament i educació per al desenvolupament (EpD) i poden 
preveure, de forma coherent, mesures de reducció de riscos de 
desastres, protecció, recuperació primerenca o rehabilitació, així com 
actuacions de sensibilització, educació, recerca, incidència i 
mobilització social. 
 
Els programes presentats a la línia 2. Programes d’educació per al 
desenvolupament, han d’incorporar l’enfocament de gènere i basat en 
drets humans i desenvolupar-se a Catalunya amb un abordatge local 
global per contribuir a la construcció d’una ciutadania global i 
compromesa amb la solidaritat i amb capacitat transformadora a favor 
dels models socials justos i equitatius. 
 
Cada línia de subvencions de la convocatòria té els seus propis criteris 
de valoració, entre els quals s’inclouen aspectes relacionats amb la 
inclusió social i altres relacionats amb els objectius del Pla director 
vigent. 

Termini necessari per a la 
consecució dels objectius 

La durada inicial dels programes és de vint-i-quatre (24) mesos. No es 
permetran pròrrogues superiors a sis (6) mesos de la durada total del 
programa, llevat de casos de força major degudament i prèviament 
autoritzats per l’ACCD. 

Indicadors Nombre de convocatòries publicades: 1 
Nombre de subvencions atorgades: 23 
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Subvencions per a la realització de programes concertats que posin en 
relació les tres línies estratègiques del Pla director i programes 
concertats d’educació per al desenvolupament 

Percentatge de subvencions atorgades en relació amb el nombre de 
sol·licituds presentades: 50% 
Percentatge de l’import aprovat mitjançant subvencions en relació amb 
l’import sol·licitat: 52,6% 
 
El percentatge de subvencions atorgades en relació amb les sol·licituds 
és del 50%, la qual cosa posa de manifest la rellevància de la 
convocatòria i la possibilitat d’augmentar la dotació pressupostària per 
millorar el percentatge de subvencions atorgades. 

Perfil dels ens beneficiaris 
Les ONGD i les agrupacions d’ONGD sense personalitat jurídica 
diferenciada (línies 1 i 2), i les universitats públiques i centres de recerca 
adscrits a universitats públiques, i les agrupacions d’aquestes sense 
personalitat jurídica diferenciada (línia 2). 

Costos previsibles 

Caràcter pluriennal  
 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 
11.842.000 € 0,00 € 0,00 € 

 
L’import de la convocatòria i la quantia per a cada línia és la que es 
determini en la convocatòria corresponent, d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària. 
 
El Pla director fixa els objectius de la política als quals se subordina 
l’actuació subvencionadora de l’ACCD. El Pla defineix l’escenari 
econòmic i la distribució dels recursos econòmics segons modalitats, 
instruments i prioritats. 

Fonts de finançament Íntegrament amb fons propis de l’ACCD. Les subvencions consisteixen 
en una dotació econòmica del 80%, com a màxim, del cost del projecte. 

Concurrència i comptabilitat 

Les subvencions atorgades poden finançar totalment les despeses 
subvencionades. Les subvencions són compatibles amb altres 
subvencions o ajuts concedits per a la mateixa finalitat. En cap cas 
l’import de les subvencions concedides pot ser d’una quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, 
ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar per l’ens 
beneficiari. 

Indicadors de gestió 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió Convocat 

Nre. d’expedients de 
subvenció 46 46    - 

Nre. de subvencions 
atorgades 23 23    - 

Import de la convocatòria 11.842.000 € 11.842.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €- 
Import executat 10.365.137 €  10.365.137 €    - 
Import mitjà per subvenció 450.658 € 450.658 €    - 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2019 

S’ha modificat la previsió per a la convocatòria de 2019-2020, ja que 
s’hi ha afegit l’import del pressupost de 2020, que no estava reflectit al 
PES aprovat. 
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relació les tres línies estratègiques del Pla director i programes 
concertats d’educació per al desenvolupament 

Al PES aprovat es van indicar unes xifres d’aplicació econòmica per al 
2020 que no incorporaven l’ampliació de l’import de la convocatòria per 
a aquell any. 

Any 2019: 5.500.000 € 

Any 2020: 6.342.000 € 

La discrepància entre l’import de la convocatòria i l’import executat està 
causada perquè no es podien subvencionar més projectes sense 
superar el topall assignat al capítol IV. La convocatòria no preveu la 
possibilitat de fer traspàs entre els imports previstos als capítols IV i VII 
de la convocatòria. 

Les dades de l’import executat són provisionals, atès que la 
convocatòria està encara en execució. 

El 2020 no es preveu una nova convocatòria pluriennal, atès que 
encara estaran en execució les subvencions atorgades el 2019. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2020 

Atès que l’import de la convocatòria assignat cada any a les diferents 
partides varia, s’eliminen els imports de l’apartat “Aplicació econòmica”. 
 
Es considera que la consignació de dades per als indicadors de gestió 
”import executat” i “import mitjà per subvenció” en les fases de “Previsió” 
i/o “Convocatòria” pot generar confusió, atès que el terme “executat” 
s’empra per designar despeses pressupostàries compromeses o 
expedients de subvencions dels quals es constatà l’assoliment de la 
finalitat per a la qual s’atorga. Per aquesta raó, considerem que en les 
fases de previsió i de publicació de la convocatòria l’entitat gestora no 
pot aportar informació rigorosa sobre els dos indicadors esmentats. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2021 

En data 31 de desembre de 2021, encara hi ha pendent la tramitació del 
pagament del 5% pendent corresponent a la segona anualitat, que està 
condicionat a la presentació i validació de l’informe final. 

 

Incentivació a la presentació de projectes d’internacionalització a convocatòries europees 
d’R+D+I en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (acrònim INTCO) 

Número  
convocatòria 15 Denominació 

convocatòria 

Incentivació a la presentació de projectes d’internacionalització a 
convocatòries europees d’R+D+I en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (acrònim INTCO) 

Marc estratègic 

Pla de govern 
XII legislatura 

Eix 4. Una Catalunya oberta al món 
Àmbit 4.1 Acció exterior 

Objectiu 4.1.c Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir 
al desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans i la pau 
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Número  
convocatòria 15 Denominació 

convocatòria 

Incentivació a la presentació de projectes d’internacionalització a 
convocatòries europees d’R+D+I en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (acrònim INTCO) 

Mesura 

Impuls del sector català de cooperació al desenvolupament a escala 
internacional 
 
Promoció i defensa a escala internacional dels drets civils i polítics 

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari 232. Cooperació al desenvolupament 

Objectiu 
departamental 

6. Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir 
al desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans i la pau 

Objectiu 
estratègic 

6.1 Contribuir significativament a l’Objectiu de Desenvolupament 
Sostenible “Pau, justícia i enfortiment institucional” 
 
6.2 Impulsar l’enfortiment del sector de la cooperació al 
desenvolupament i les capacitats dels actors del desenvolupament 
catalans 

Aplicació econòmica 2019 
D/4406800/2320: 57.690,73 € 

Pla sectorial 

Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-22, amb els 
objectius següents: 
1. Contribuir a la defensa, la garantia i l’exercici dels drets humans de 
les dones i a la transformació de les estructures que perpetuen les 
desigualtats entre homes i dones, des de l’EGiBDH. 
2. Promoure i garantir els drets civils i polítics per consolidar societats 
més democràtiques. 
3. Garantir el lliure exercici dels drets econòmics, socials i culturals. 
4. Garantir un medi ambient saludable i motor d’un desenvolupament 
humà sostenible. 
5. Promoure la governança democràtica. 
6. Promoure el compromís per la pau i la no-violència i la prevenció de 
conflictes. 
7. Contribuir a l’abordatge dels reptes globals. 
 
Pla anual de cooperació al desenvolupament 

Marc normatiu de referència Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament 

Vinculació amb plans 
interdepartamentals 

Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del Govern de la 
Generalitat de Catalunya 2019-2022 
Agenda 2030 
Pacte nacional per a la recerca i la innovació (PNRI) 2008-2020 
IRENEU (Secretaria d’Universitats i Recerca) 

Descripció de la convocatòria 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Recerca en qüestions de desenvolupament sostenible 

Calendari 
d’elaboració Convocatòria anual 



 

282 

 

 

Número  
convocatòria 15 Denominació 

convocatòria 

Incentivació a la presentació de projectes d’internacionalització a 
convocatòries europees d’R+D+I en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (acrònim INTCO) 

Centre gestor 

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 
Mitjançant un encàrrec de gestió l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (en endavant, AGAUR) s’encarrega a 
l’AGAUR la gestió de la convocatòria per a la concessió de subvencions 
(l’AGAUR, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca, està 
adscrita al Departament de Recerca i Universitats) 

Objectius i efectes 

Objectius: 
Promoció de la recerca en qüestions de desenvolupament sostenible, 
com a element que ajudi a una presència internacional més important 
per part dels agents del sistema de la cooperació catalana. 
La idea és aprofitar les capacitats instal·lades en les entitats del 
sistema universitari i de recerca català i promoure l’associació 
d’aquestes amb les ONGD per tal de crear consorcis competitius que 
puguin obtenir finançament de la Unió Europea per a propostes de 
recerca en qüestions d’interès per a la cooperació catalana. 
Efectes: 
Els grups de recerca del sistema universitari de Catalunya, els centres 
públics i privats i les fundacions hospitalàries que tinguin com a finalitat 
la recerca i amb seu a Catalunya, conjuntament amb organitzacions no 
governamentals de desenvolupament (ONGD) de Catalunya, 
presenten projectes d’R+D+I adreçats a les convocatòries 2018 i 2019 
de reptes socials del programa Europeu Horitzó 2020 (especialment 
dels reptes socials 6 i 7 del Pilar III: «Europe in a changing world - 
inclusive, innovative and reflective societies», i «Secure societies - 
protecting freedom and security of Europe and its citizens»). 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Les sol·licituds són avaluades per una comissió tècnica amb els criteris 
i les puntuacions següents (valoració d’1 a 100): a) Rellevància del 
projecte en relació amb els objectius que estableix la convocatòria (40). 
b) Qualitat de l’agrupació. Rol de les entitats catalanes que participin 
en la proposta europea, valorant positivament els projectes liderats per 
entitats catalanes (30). c) Interès estratègic de la sol·licitud per a la 
cooperació al desenvolupament. Es prioritzaran els projectes la 
temàtica dels quals estigui centrada en el desenvolupament, la 
cooperació internacional, les relacions Nord-Sud, l’acció humanitària i 
el refugi, la prevenció i resolució de conflictes violents, i els ODS 
(objectius de desenvolupament sostenible) (30). 
Entre totes les sol·licituds que obtinguin la mateixa puntuació total, es 
prioritzaran aquelles en què la responsabilitat correspongui a dones. 

Termini necessari per a la 
consecució dels objectius 

Es finançaran les despeses des del període que estableixi la 
convocatòria corresponent fins a la data límit de presentació de 
sol·licituds de la convocatòria Horitzó 2020 corresponent. 

Indicadors 

Nombre de convocatòries publicades: 1 
Nombre de subvencions atorgades: 1 
Percentatge de subvencions atorgades en relació amb el nombre de 
sol·licituds presentades: 25% 
Percentatge de l’import aprovat mitjançant subvencions en relació amb 
l’import sol·licitat: 100% 
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Número  
convocatòria 15 Denominació 

convocatòria 

Incentivació a la presentació de projectes d’internacionalització a 
convocatòries europees d’R+D+I en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (acrònim INTCO) 

Perfil dels ens beneficiaris 
Grups de recerca del sistema universitari de Catalunya, centres públics 
i privats i fundacions hospitalàries que tinguin com a finalitat la recerca 
i amb seu a Catalunya. 

Costos previsibles 

Caràcter anual  
 

2019 2020 2021 
57.690,00 € 54.000,00 € 0,00 € 

 
L’import de la convocatòria i la quantia és la que es determini 
en la convocatòria corresponent, d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària. 
 
El Pla director fixa els objectius de la política als quals se subordina 
l’actuació subvencionadora de l’ACCD. El Pla defineix l’escenari 
econòmic i la distribució dels recursos econòmics segons modalitats, 
instruments i prioritats. 

Fonts de finançament Íntegrament amb fons propis de l’ACCD 

Concurrència i comptabilitat 

Les subvencions atorgades poden finançar totalment les despeses 
subvencionades. Les subvencions són compatibles amb altres 
subvencions o ajuts concedits per a la mateixa finalitat. En cap cas 
l’import de les subvencions concedides pot ser d’una quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, 
ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar per 
l’ens beneficiari. 
Només es pot presentar una sol·licitud per projecte. 

Indicadors de gestió 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió Convocat 
Nre. d’expedients de 
subvenció 1 4    - 

Nre. de subvencions 
atorgades 1 1    - 

Import de la convocatòria 57.690 € 54.000 € 54.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €- 
Import executat 57.690 €     - 
Import mitjà per subvenció 57.690 €     - 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2019 

Atesa la manca de resolució definitiva, no es poden extreure 
conclusions de la convocatòria. A l’espera de la resolució definitiva, es 
pot afirmar que la convocatòria s’ha dut a terme segons la planificació. 

El redactat d’objectius i efectes del PES 2019 s’ha ampliat per 
descriure amb més claredat els objectius que es persegueixen. 

Al PES 2019 es va indicar per al 2019 un import de 57.691 euros. La 
quantitat finalment convocada van ser 54.000 euros; els 3.691 euros 
restants es van transferir a l’AGAUR per cobrir les despeses derivades 
de l’encàrrec de gestió de la convocatòria. 
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Número  
convocatòria 15 Denominació 

convocatòria 

Incentivació a la presentació de projectes d’internacionalització a 
convocatòries europees d’R+D+I en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (acrònim INTCO) 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2020 

A la convocatòria aprovada l’any 2019 es van presentar 4 sol·licituds de 
subvenció, de les quals es van aprovar provisionalment 3. D’aquestes, 
2 van desistir. Així doncs, només es va atorgar una subvenció per un 
import de 6.000 euros. 
 
No es poden aportar les dades de l’import executat perquè la subvenció 
aprovada mitjançant la convocatòria 2019 no s’ha tancat. 
 
L’any 2020 no es va aprovar una nova convocatòria, perquè, a partir dels 
resultats de la convocatòria de 2019, es va concloure que no hi havia la 
demanda esperada entre les entitats a les quals s’adreçava i, per tant, 
una convocatòria en els mateixos termes no assoleix els objectius i 
efectes perseguits. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2021 

 
En l’exercici 2021, l’entitat encarregada de la gestió (AGAUR) var fer un 
retorn de 49.800 euros i 4.292,52 euros. L’any 2020 varen tornar 210,23 
euros). 
 
La subvenció atorgada mitjançant la convocatòria del 2019, per un 
import de 6.000 euros, es va revocar totalment.  
 
L’any 2021 no es va aprovar una nova convocatòria, perquè, a partir dels 
resultats de la convocatòria de 2019, es va concloure que no hi havia la 
demanda esperada entre les entitats a les quals s’adreçava. 

 

Subvencions per a projectes d’entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau 

Número  
convocatòria 16 Denominació 

convocatòria 
Subvencions per a projectes d’entitats sense afany de lucre 
destinats al foment de la pau 

Marc estratègic 

Pla de govern 
XII legislatura 

Eix 4. Una Catalunya oberta al món 
Àmbit 4.1 Acció exterior 

Objectiu 4.1.c Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al 
desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans i la pau 

Mesura Increment d’instruments de recerca, innovació i eficàcia per millorar la 
gestió en matèria de desenvolupament 

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari 232. Cooperació al desenvolupament 

Objectiu 
departamental 

6. Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al 
desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans i la pau 

Objectiu 
estratègic 

6.1 Contribuir significativament a l’Objectiu de Desenvolupament 
Sostenible “Pau, justícia i enfortiment institucional” 

Aplicació econòmica 
D/449000100/1310 
D/481000100/1310 
D/482000100/1310 

Pla sectorial  
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Número  
convocatòria 16 Denominació 

convocatòria 
Subvencions per a projectes d’entitats sense afany de lucre 
destinats al foment de la pau 

Marc normatiu de referència Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l’Institut Català Internacional per la 
Pau 

Vinculació amb plans 
interdepartamentals Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022 

Descripció de la convocatòria 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Entitats sense afany de lucre 

Calendari 
d’elaboració Convocatòria anual 

Centre gestor Institut Català Internacional per la Pau 

Objectius i efectes 

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar projectes d’entitats sense 
ànim de lucre destinats al foment de la pau en algun dels àmbits 
materials d’interès de l’ICIP descrits a la base 1.2 i seguint alguna de les 
metodologies descrites a la base 1.3 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Com a línia temàtica d’actuació preferent s’estableix les pràctiques 
d’articulació de la convivència, enfortiment comunitari i cohesió social.  
 
Com a criteris de valoració: es valora l’adequació del projecte a les línies 
temàtiques d’actuació preferents i el grau d’inclusió i coherència amb els 
enfocaments transversals propis de l’ICIP (no-violència, seguretat 
humana, empoderament de les víctimes, perspectiva de gènere i de 
diversitat). 

Termini necessari per a la 
consecució dels objectius 1 any 

Indicadors 

2019 
Nombre de sol·licituds rebudes: 31 
Nombre de treballs subvencionats: 5 
Nombre d’entitats sense afany lucratiu beneficiàries de les subvencions: 
5 
 
2020 
Nombre de sol·licituds rebudes: 31 
Nombre de treballs subvencionats: 5 
Nombre d’entitats sense afany lucratiu beneficiàries de les subvencions: 
5 
 
2021 
Nombre de sol·licituds rebudes: 21 
Nombre de treballs subvencionats: 8 
Nombre d’entitats sense afany lucratiu beneficiàries de les subvencions: 
8 

Perfil dels ens beneficiaris 
Associacions, fundacions o cooperatives sense ànim de lucre amb seu 
a Catalunya en l’àmbit de la promoció de la pau, la construcció de la pau, 
la resolució de conflictes i, en general, el foment de la cultura de pau  
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Número  
convocatòria 16 Denominació 

convocatòria 
Subvencions per a projectes d’entitats sense afany de lucre 
destinats al foment de la pau 

Costos previsibles 

Caràcter anual  
 

2019 2020 2021 
60.000 € 60.000 € 60.000 € 

 
La dotació econòmica s’especifica en cada convocatòria.  

Fonts de finançament 

Íntegrament amb fons propis de l’ICIP. 
L’import de les subvencions és de fins al 100% del pressupost total de 
l’activitat subvencionable. 
L’import de les subvencions no pot ser inferior a 3.000 euros ni superar 
en cap cas la quantitat de 12.000 euros. 

Concurrència i comptabilitat 
Les subvencions són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o 
ingressos, sempre que la suma d’aquests, aïlladament o en 
concurrència amb altres subvencions, ingressos o recursos, no superi el 
cost de l’activitat que ha de realitzar l’entitat beneficiària. 

Indicadors de gestió 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió Convocat 
Nre. d’expedients de 
subvenció 14 31 14 31 14 21- 

Nre. de subvencions 
atorgades 6 5 5 5 6 8- 

Import de la convocatòria 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 

Import executat 55.000 € 55.444,37 € 50.000 € 57.508,72 € 58.000 € 42.000 € 

Import mitjà per subvenció 10.000 € 11.088,87 € 10.000 € 11.501,74 € 9.666,66 € 5.250 €- 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2019 

No hi ha desviacions dels fons públics previstos en la versió inicial del 
Pla. La convocatòria es manté en els termes previstos inicialment. 
 
S’ha incorporat el centre gestor al programa pressupostari 232. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2020 

No hi ha desviacions dels fons públics previstos en l’última versió del 
Pla. La convocatòria es manté en els termes previstos, excepte pel que 
fa als criteris de valoració, que han estat modificats d’acord amb la 
Resolució EXI/1085/2021, de 15 d’abril, per la qual es dona publicitat a 
l’Acord de la Junta de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau 
de 23 de març de 2021, de modificació de les bases reguladores 
específiques de subvencions per a projectes d’entitats sense afany de 
lucre destinats al foment de la pau aprovades mitjançant l’Acord de 
Junta de Govern de 19 de març de 2019. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2021 

No hi ha desviacions dels fons públics previstos en l’última versió del 
Pla. Es dona per finalitzada la línia de subvenció del PES 2019-2021 i 
no cal incorporar-la en les properes actualitzacions del PES 2019-2021. 

 

Concurs Hip-hop per la Pau 

Número  
convocatòria 17 Denominació 

convocatòria Concurs Hip-hop per la Pau 

Marc estratègic 
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Número  
convocatòria 17 Denominació 

convocatòria Concurs Hip-hop per la Pau 

Pla de govern 
XII legislatura 

Eix 4. Una Catalunya oberta al món 
Àmbit 4.1 Acció exterior 

Objectiu 4.1.c Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al 
desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans i la pau 

Mesura Increment d’instruments de recerca, innovació i eficàcia per millorar la 
gestió en matèria de desenvolupament 

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari 232. Cooperació al desenvolupament 

Objectiu 
departamental 

6. Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al 
desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans i la pau 

Objectiu 
estratègic 

6.1 Contribuir significativament a l’Objectiu de Desenvolupament 
Sostenible “Pau, justícia i enfortiment institucional” 

Aplicació econòmica D/226001000/1310  
Pla sectorial Pla d’actuacions de polítiques de joventut 2017-2020 

Marc normatiu de referència Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l’Institut Català Internacional per la 
Pau 

Vinculació amb plans 
interdepartamentals Pla d’actuacions de polítiques de joventut 2017-2020 

Descripció convocatòria 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Jovent 

Calendari 
d’elaboració Convocatòria anual 

Centre gestor Institut Català Internacional per la Pau 

Objectius i efectes El Concurs de Hip Hop per la Pau té per objecte fomentar la creativitat i 
donar visibilitat al compromís dels joves en l’àmbit de la pau 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Com a criteri de valoració: es valora l’adequació i claredat de l’obra en 
relació amb l’objecte del concurs. És a dir, promoure la cultura de pau 
amb la incorporació d’una visió de gènere; inclusió d’una perspectiva de 
gènere tant en el contingut dels versos com en la composició del grup. 

Termini necessari per a la 
consecució dels objectius  

1 any  
S’admeten obres gravades amb anterioritat a la convocatòria, sempre 
que en compleixin tots els requisits. 
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Número  
convocatòria 17 Denominació 

convocatòria Concurs Hip-hop per la Pau 

Indicadors 

2019 
Nombre de sol·licituds rebudes: 25 
Nombre de comarques participants: 10 
Nombre de composicions premiades: 4 
Nombre de composicions amb mencions especials: 2 
 
2020 
Nombre de sol·licituds rebudes: 19 
Nombre de composicions premiades: 4 
Nombre de composicions amb mencions especials: 0 
 
2021 
Nombre de sol·licituds rebudes: 34 
Nombre de composicions premiades: (encara no resolta) 
Nombre de composicions amb mencions especials: (encara no resolta) 
 

Perfil dels ens beneficiaris 

En la modalitat 1, poden presentar candidatures els centres públics, 
privats concertats i privats autoritzats, o en tràmit d’autorització (sempre 
que compleixin el requisit d’estar legalment autoritzats en el moment de 
resoldre la convocatòria) d’ensenyament secundari obligatori, formació 
professional i de batxillerat de Catalunya. 
En la modalitat 2, poden presentar candidatures entitats públiques o 
privades, sense afany de lucre, d’acció socioeducativa, culturals, 
juvenils o cíviques, domiciliades a Catalunya. 

Costos previsibles 

Caràcter anual  
 

2019 2020 2021 
5.000 € 5.000 € 5.000 € 

 
El nombre de premis en cada modalitat i l’import destinat a l’adquisició  
dels béns que integren els premis s’estableix a cada convocatòria. 

Fonts de finançament Íntegrament amb fons propis de l’ICIP 

Concurrència i comptabilitat 

És un ajut en espècie  
Les peces de rap presentades no poden haver estat premiades en 
concursos anteriors.  
En queden excloses les candidatures de la modalitat 2 que comptin amb 
un/a participant que tingui més de 25 anys el dia que es compleixi el 
termini per presentar-les.  
Cadascuna de les entitats participants pot presentar un màxim de tres 
candidatures al premi. S’exclouran totes les sol·licituds presentades per 
aquelles entitats que en presentin més de tres.  

Indicadors de gestió 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió Convocat 
Nre. d’expedients de 
subvenció 16 25 16 19 16 34 

Nre. de subvencions 
atorgades 4 4 4 4 4 - 

Import de la convocatòria 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €- 
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Número  
convocatòria 17 Denominació 

convocatòria Concurs Hip-hop per la Pau 

Import executat 5.000 € 5.000 € 5.000 € en 
execució 5.000 € - 

Import mitjà per subvenció 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € - 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2019 

No hi ha desviacions dels fons públics previstos en la versió inicial del 
Pla. La convocatòria es manté en els termes previstos inicialment però 
se suprimeix l’indicador de les comarques participants perquè 
l’aplicació de gestió de la convocatòria no en permet una extracció 
automatitzada. 
S’ha incorporat el centre gestor al programa pressupostari 232. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2020 

No hi ha desviacions dels fons públics previstos en l’última versió del 
Pla. La convocatòria es manté en els termes previstos. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2021 La convocatòria de 2021 encara no està resolta. 

  

Premi ICIP Constructors de Pau (ICIP Peace in Progress Award) 

Número  
convocatòria 18 Denominació 

convocatòria Premi ICIP Constructors de Pau (ICIP Peace in Progress Award) 

Marc estratègic 

Pla de govern 
XII legislatura 

Eix 4. Una Catalunya oberta al món 
Àmbit 4.1 Acció exterior 

Objectiu 4.1.c Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al 
desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans i la pau 

Mesura Increment d’instruments de recerca, innovació i eficàcia per millorar la 
gestió en matèria de desenvolupament 

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari 232. Cooperació al desenvolupament 

Objectiu 
departamental 

6. Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al 
desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans i la pau 

Objectiu 
estratègic 

6.1 Contribuir significativament a l’Objectiu de Desenvolupament 
Sostenible “Pau, justícia i enfortiment institucional” 

Aplicació econòmica D/483.0001.00/1310  
Pla sectorial  

Marc normatiu de referència Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l’Institut Català Internacional per la 
Pau 

Vinculació amb plans 
interdepartamentals Pla de protecció internacional a Catalunya 

Descripció de la convocatòria 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Persones físiques i jurídiques que hagin tingut un paper rellevant en la 
construcció i el foment de la pau 

Calendari 
d’elaboració Convocatòria anual 
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Número  
convocatòria 18 Denominació 

convocatòria Premi ICIP Constructors de Pau (ICIP Peace in Progress Award) 

Centre gestor Institut Català Internacional per la Pau 

Objectius i efectes 
El Premi ICIP té per objecte impulsar els valors i la pràctica de la cultura 
de la pau, de la no-violència, de la seguretat humana, del desarmament o 
de la resolució pacífica de conflictes 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

 

Termini necessari per a la 
consecució dels objectius 

Es tracta d’un guardó que premia des d’un acte en concret fins a tota una 
trajectòria vital 

Indicadors 

2019 
Nombre de sol·licituds rebudes: 11 
Nombre de països de procedència de les sol·licituds rebudes: 6 
 
2020 
Nombre de sol·licituds rebudes: 13 
Nombre de països de procedència de les sol·licituds rebudes: 8 
 
2021 (no s’ha convocat) 
 

Perfil dels ens beneficiaris 

Persones físiques i persones jurídiques sense ànim de lucre d’arreu del 
món que hagin contribuït de manera destacada a la construcció i el foment 
de la pau, a Catalunya o a qualsevol altre país, ja sigui per la seva 
trajectòria, ja sigui per actuacions o obres concretes. 
 
Cap persona física o jurídica pot proposar-se a si mateixa per a 
l’atorgament del Premi. 
 
El/la candidat/a ha d’expressar la seva conformitat a participar en la 
convocatòria del Premi. 

Costos previsibles 

Caràcter anual  
 

2019 2020 2021 
6.000 € 6.000 € 6.000 € 

 
El Premi consisteix en una dotació econòmica, una escultura creada pel 
Premi Nobel de la Pau Adolfo Pérez Esquivel anomenada Porta del sol, i 
un reconeixement públic. 
 
La dotació econòmica del Premi és la que s’especifica en l’acord de 
convocatòria. 

Fonts de finançament Íntegrament amb fons propis de l’ICIP 

Concurrència i comptabilitat 

Les candidatures que no han estat guardonades en edicions anteriors del 
Premi poden tornar a presentar-se a l’edició següent en els termes 
establerts en aquestes bases. 
 
Se n’exclouran totes les candidatures en les quals la persona proposant i 
la candidata siguin la mateixa. 

Indicadors de gestió 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió Convocat 
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Número  
convocatòria 18 Denominació 

convocatòria Premi ICIP Constructors de Pau (ICIP Peace in Progress Award) 

Nre. d’expedients de 
subvenció 7 11 7 13 7 0,00 €- 

Nre. de subvencions 
atorgades 1 1 1 1 1 - 

Import de la convocatòria 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € - 
Import executat 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € - 
Import mitjà per subvenció 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € - 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2019 

No hi ha desviacions dels fons públics previstos en la versió inicial del 
Pla. La convocatòria es manté en els termes previstos inicialment però 
se suprimeix l’indicador de països participants perquè l’aplicació no en 
permet una extracció automatitzada. S’ha incorporat el centre gestor al 
programa pressupostari 232. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2020 

No hi ha desviacions dels fons públics previstos en l’última versió del Pla. 
La convocatòria es manté en els termes previstos. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2021 

La Junta de Govern de l’ICIP va decidir no convocar l’edició 2021 del 
Premi per ajustar-ne el calendari. Es dona per finalitzada la línia de 
subvenció del PES 2019-2021 i no cal incorporar-la en les properes 
actualitzacions del PES 2019-2021. 

 

Subvencions per a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP) 

Número  
convocatòria 19 Denominació 

convocatòria 
Subvencions per a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-
ICIP) 

Marc estratègic 

Pla de govern 
XII legislatura 

Eix 4. Una Catalunya oberta al món 
Àmbit 4.1 Acció exterior 

Objectiu 4.1.c Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al 
desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans i la pau 

Mesura Increment d’instruments de recerca, innovació i eficàcia per millorar la 
gestió en matèria de desenvolupament 

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari 232. Cooperació al desenvolupament 

Objectiu 
departamental 

6. Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al 
desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans i la pau 

Objectiu 
estratègic 

6.1 Contribuir significativament a l’Objectiu de Desenvolupament 
Sostenible “Pau, justícia i enfortiment institucional” 

Aplicació econòmica 449000100/1310 
481000100/1310 

Pla sectorial  

Marc normatiu de referència Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l’Institut Català Internacional per la 
Pau 

Vinculació amb plans 
interdepartamentals 

Pacte nacional per a la recerca i la innovació (PNRI) 2008-2020  
IRENEU (Secretaria d’Universitats i Recerca) 

Descripció convocatòria 
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Número  
convocatòria 19 Denominació 

convocatòria 
Subvencions per a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-
ICIP) 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Universitats i centres de recerca 

Calendari 
d’elaboració Convocatòria anual 

Centre gestor Institut Català Internacional per la Pau 

Objectius i efectes 

Fomentar la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l’àmbit 
de la pau que permetin l’obtenció de nous resultats en el camp teòric o 
l’aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l’eficàcia i 
l’eficiència en la gestió dels conflictes 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Com a requisit de l’objecte de la recerca teòrica i/o aplicada que es 
descriuen a cada convocatòria: violències endèmiques fora de contextos 
bèl·lics (narcotràfic, crim organitzat, corrupció, violències urbanes, bandes 
juvenils delinqüents, violència contra les dones, desplaçaments forçats, 
violacions dels drets humans, seguretat ciutadana, etc.) i respostes 
institucionals i/o ciutadanes de prevenció, resiliència i resistència a 
aquestes situacions. 
 
Com a criteri de valoració, en una primera fase es valora el grau d’inclusió 
i coherència amb els enfocaments transversals propis de l’ICIP (no-
violència, seguretat humana, empoderament de les víctimes, perspectiva 
de gènere i de diversitat) i l’enfocament participatiu de les entitats 
beneficiàries de la recerca. 

Termini necessari per a la 
consecució dels objectius 1 any 

Indicadors 

2019 
Nombre de sol·licituds rebudes: 24 
Nombre de treballs subvencionats: 6 
Nombre d’universitats i centres de recerca beneficiaris de les 
subvencions: 5 
 
2020 
Nombre de sol·licituds rebudes: 22 
Nombre de treballs subvencionats: 6 
Nombre d’universitats i centres de recerca beneficiaris de les 
subvencions: 7 
 
2021 
Nombre de sol·licituds rebudes: 15 
Nombre de treballs subvencionats: 6 
Nombre d’universitats i centres de recerca beneficiaris de les 
subvencions: 3 
 

Perfil dels ens beneficiaris 

Poden ser beneficiàries les universitats del sistema universitari català o 
els centres públics o privats de Catalunya sense finalitat de lucre que 
tinguin com una de les seves activitats principals la recerca. 
 
A les sol·licituds presentades s’ha de determinar la persona investigadora 
responsable de l’execució, que ha de formar part d’un equip de recerca 
adscrit a la universitat o centre de recerca. L’equip de recerca esmentat 
és l’encarregat de fer les activitats que fonamenten la concessió de la 
subvenció. 
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Número  
convocatòria 19 Denominació 

convocatòria 
Subvencions per a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-
ICIP) 

 
Els equips de recerca han d’estar constituïts per: 
 
a) Un mínim de tres persones investigadores, que han de tenir dedicació 
completa i tenir vinculació estatutària o contractual amb la plantilla 
universitària o del centre de recerca. Una de les persones integrants ha 
d’assumir la responsabilitat del projecte i pot actuar en nom i representació 
de l’entitat beneficiària a aquest efecte. Les persones amb contractes 
ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes postdoctorals amb una durada 
mínima de dos anys computen com a membres amb vinculació 
permanent. 
 
b) També poden formar part dels equips de recerca altres persones 
vinculades a les entitats beneficiàries, o a d’altres entitats, encara que 
aquestes no reuneixin els requisits establerts a la base 2.1. 
 
2.3 Independentment de la procedència dels membres dels equips de 
recerca, el projecte, a efectes econòmics i/o administratius, quedarà 
vinculat a la universitat o centre de recerca sol·licitant d’aquesta 
subvenció. 
 
Als equips de recerca hi poden figurar investigadors i investigadores que, 
alhora, figurin en un equip de recerca d’una altra sol·licitud presentada, 
però en cap cas una mateixa persona pot figurar en tres o més sol·licituds. 
En aquest cas, s’exclourien totes les sol·licituds afectades. 
 
En tot cas, s’exclouran totes les sol·licituds en què figuri un investigador o 
una investigadora principal que, al seu torn, figuri com a investigador o 
investigadora principal d’un altre projecte presentat. 

Costos previsibles 

Caràcter anual  
 

2019 2020 2021 
60.000 € 60.000 € 60.000 € 

 
La dotació econòmica de la convocatòria i l’import mínim i màxim de l’ajut 
que s’atorga al projecte s’especifica en l’acord de convocatòria. 

Fonts de finançament Íntegrament amb fons propis de l’ICIP 

Concurrència i comptabilitat 

Les subvencions que es concedeixin d’acord amb aquestes bases són 
compatibles amb ajuts complementaris públics i privats, que s’han 
d’explicitar en el moment de la sol·licitud o en el moment en què els siguin 
concedides. 
 
En cas que una mateixa persona figuri en tres o més sol·licituds, 
s’exclourien totes les sol·licituds afectades. 
 
En tot cas, s’exclouran totes les sol·licituds en què figuri un/a 
investigador/a principal que, al seu torn, figuri com a investigador/a 
principal d’un altre projecte presentat. 

Indicadors de gestió 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió Convocat 

Nre. d’expedients de 
subvenció 20 24 20 22 24 15 
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Número  
convocatòria 19 Denominació 

convocatòria 
Subvencions per a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-
ICIP) 

Nre. de subvencions 
atorgades 7 6 6 6 6 6 

Import de la convocatòria 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 
Import executat 56.250 € 57.465,42 € 56.250 € 56.242,44 € 56.250 € 47.189,98 € 

Import mitjà per subvenció 8.500 € 9.577,57 € 9.375 € 9.373,74 € 9.375 € 7.865 € 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2019 

No hi ha desviacions dels fons públics previstos en la versió inicial del 
Pla. La convocatòria es manté en els termes previstos inicialment. 
 
S’ha incorporat el centre gestor al programa pressupostari 232. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2020 

No hi ha desviacions dels fons públics previstos en l’última versió del Pla. 
La convocatòria es manté en els termes previstos, excepte pel que fa les 
modificacions previstes per la Resolució EXI/1135/2020, de 20 de maig, 
per la qual es dona publicitat a l’Acord de la Junta de Govern de l’Institut 
Català Internacional per la Pau, pel qual s’aprova la modificació de les 
bases específiques per a la concessió de subvencions a treballs de 
recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP) (DOGC núm. 8144, de 29.5.2020) i 
la Resolució EXI/1988/2020, de 31 de juliol, per la qual es dona publicitat 
a l’Acord de la Junta de Govern de l’Institut Català Internacional per la 
Pau, pel qual s’aprova la modificació de les bases específiques per a la 
concessió de subvencions a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-
ICIP) (DOGC núm. 8195, de 6.8.2020).  

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2021 

No hi ha desviacions dels fons públics previstos en la versió inicial del Pla. 
Es dona per finalitzada la línia de subvenció del PES 2019-2021 i no cal 
incorporar-la en les properes actualitzacions del PES 2019-2021. 

 

Ajuts per realitzar estudis internacionals a l’estranger 

Número  
convocatòria 20 Denominació 

convocatòria Ajuts per realitzar estudis internacionals a l’estranger  

Marc estratègic 

Pla de govern 
XII legislatura 

Eix 4. Una Catalunya oberta al món 
Àmbit 4.1 Acció exterior 

Objectiu 4.1.a Reforçar la presència de Catalunya al món tot contribuint a la 
resolució dels reptes globals 

Mesura Manteniment del suport i la implicació del Patronat Catalunya Món-
Diplocat 

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari 231. Relacions exteriors 

Objectiu 
departamental 

5. Assolir una acció exterior eficaç i coordinada per defensar una 
Catalunya ben posicionada davant de la Unió Europea i altres actors 
internacionals 

Objectiu 
estratègic 

5.2 Refermar la posició i la participació de Catalunya a la Unió 
Europea 

Aplicació econòmica 480.0030 

Pla sectorial Pla estratègic del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 2019-
2022 
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Número  
convocatòria 20 Denominació 

convocatòria Ajuts per realitzar estudis internacionals a l’estranger  

Marc normatiu de referència Lleis o decrets que sustenten la política subvencional 
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció convocatòria 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Sector universitari 
Graduats/ades universitaris/àries 

Calendari 
d’elaboració Publicació de la convocatòria el segon trimestre de l’any 

Centre gestor Àrea de Projectes de Diplocat 

Objectius i efectes 

Un dels objectius estratègics de Diplocat (3.1) és fomentar la formació  
i capacitació de la societat civil en l’àmbit internacional. 
 
Amb aquesta finalitat, Diplocat convoca els ajuts per contribuir a 
realitzar estudis internacionals de postgrau en un centre situat a 
qualsevol país del món, fora de l’Estat espanyol, amb una durada 
màxima d’un any, per fomentar la formació d’especialistes en 
qüestions relatives a les relacions internacionals i a la integració 
europea. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de valoració 
(gènere, etc.) 

 

Termini necessari per a la 
consecució dels objectius  12 mesos 

Indicadors 

- Nombre de graduats que s’han beneficiat d’aquestes beques: 22  
- Nombre de centres universitaris als quals s’ha accedit mitjançant 
aquestes beques: 18 
- Nombre de països on s’han cursat estudis especialitzats amb 
aquestes beques: 11 

Perfil de les persones 
beneficiàries 

Graduats/ades universitaris/àries que tinguin interès en les relacions 
internacionals, la diplomàcia pública i la integració europea 

Costos previsibles 

Caràcter pluriennal 
 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 
200.000,00 € 150.000,00 € 200.000,00 € 

 
- Curs acadèmic 2019-2020: convocatòria prevista de 200.000 €, 
distribuïts en 8 ajuts de 25.000 € cada un. 
- Curs acadèmic 2020-2021: convocatòria prevista de 150.000 €, 
distribuïts en 6 ajuts de 25.000 € cada un. 
- Curs acadèmic 2021-2022: convocatòria prevista de 200.000 €, 
distribuïts en 8 ajuts de 25.000 € cada un. 
 
L’import total de cada convocatòria pot variar en funció de la 
disponibilitat pressupostària anual, el finançament extern i de la 
variació de les actuacions a subvencionar. 

Fonts de finançament 
La previsió de finançament era del 75% a càrrec de l’Obra Social “la 
Caixa” i, el 25% restant, amb fons propis de Diplocat. 
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Número  
convocatòria 20 Denominació 

convocatòria Ajuts per realitzar estudis internacionals a l’estranger  

Finalment, el finançament ha anat íntegrament a càrrec del Consell de 
Diplomàcia Pública de Catalunya. 

Concurrència i comptabilitat  La subvenció és incompatible amb la percepció de qualsevol altra 
subvenció o ajut que tingui per objecte la mateixa finalitat 

Indicadors de gestió 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió Convocat 

Nre. d’expedients de subvenció 35 24 35 65 35 34 
Nre. de subvencions atorgades 8 10 6 6 8 6 
Import de la convocatòria 200.000 € 250.000 € 150.000 € 150.000 € 200.000 € 156.000 € 
Import executat 200.000 € 250.000 € 150.000 € 150.000 € 200.000 € 153.000 € 
Import mitjà per subvenció 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 26.000 € 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2019 

A la convocatòria de 2019 hi ha hagut una desviació de 50.000 €, 
atès que finalment es van convocar i concedir 10 beques en lloc de 
8. L’import de cada beca s’ha mantingut en 25.000 €. 
 
A la convocatòria per a l’any 2020-2021 s’han convocat 6 beques en 
lloc de les 8 previstes, atès que el finançament va a càrrec 
íntegrament de Diplocat i no hi ha finançament per part de la 
Fundació “la Caixa”. L’import es manté en 25.000 €. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2020 

No hi ha desviacions dels fons públics previstos en l’última versió del 
Pla. La convocatòria es manté en els termes previstos 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2021 

En la convocatòria per a l’any 2021-2022 s’han convocat 6 beques en 
lloc de les 8 previstes, atès que el finançament va a càrrec íntegrament 
del Diplocat i no hi ha finançament per a entitats terceres. L’import s’ha 
incrementat a 26.000 euros, atès que s’agafa com a referència per a 
l’import de cada beca el cost global de la matrícula del Col·legi 
d’Europa (que, per a aquest curs, és de 26.000 euros). 

 

Ajuts per realitzar estudis sobre afers euromediterranis al Col·legi d’Europa, Campus de Natolín, 
a Varsòvia 

Número  
convocatòria 21 Denominació 

convocatòria 
Ajuts per realitzar estudis sobre afers euromediterranis al Col·legi 
d’Europa, Campus de Natolín, a Varsòvia 

Marc estratègic 

Pla de govern 
XII legislatura 

Eix 4. Una Catalunya oberta al món 
Àmbit 4.1 Acció exterior 

Objectiu 4.1.a Reforçar la presència de Catalunya al món tot contribuint a la 
resolució dels reptes globals 

Mesura Manteniment del suport i la implicació del Patronat Catalunya Món-
Diplocat 

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari 231. Relacions exteriors 
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Número  
convocatòria 21 Denominació 

convocatòria 
Ajuts per realitzar estudis sobre afers euromediterranis al Col·legi 
d’Europa, Campus de Natolín, a Varsòvia 

Objectiu 
departamental 

5. Assolir una acció exterior eficaç i coordinada per defensar una 
Catalunya ben posicionada davant de la Unió Europea i altres actors 
internacionals 

Objectiu 
estratègic 

5.2 Refermar la posició i la participació de Catalunya a la Unió 
Europea 

Aplicació econòmica 480.0030 

Pla sectorial Pla estratègic del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 2019-
2022 

Marc normatiu de referència Lleis o decrets que sustenten la política subvencional. 
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció convocatòria 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Sector universitari 
Graduats/ades universitaris/àries 

Calendari 
d’elaboració Publicació de la convocatòria el segon trimestre de l’any 

Centre gestor Àrea de Projectes de Diplocat 

Objectius i efectes 

Un dels objectius estratègics de Diplocat (3.1) és fomentar la formació  
i capacitació de la societat civil en l’àmbit internacional. 
 
Amb aquesta finalitat, Diplocat convoca els ajuts per contribuir a la 
formació d’especialistes en qüestions relatives a la política europea de 
veïnatge i la política euromediterrània. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de valoració 
(gènere, etc.) 

 

Termini necessari per a la 
consecució dels objectius  12 mesos 

Indicadors - Nombre de graduats/ades que s’han beneficiat d’aquestes beques: 
5 

Perfil de les persones 
beneficiàries 

Particulars graduats/ades universitaris/àries que tinguin interès a 
realitzar el postgrau en estudis interdisciplinaris europeus al Col·legi 
d’Europa, campus de Natolín, a Varsòvia, amb una durada màxima 
d’un any. 
 
Únicament poden obtenir la beca els i les candidates ja acceptats per 
realitzar el màster al Col·legi d’Europa, campus de Natolín. Per això 
només hi ha dos expedients. 
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Número  
convocatòria 21 Denominació 

convocatòria 
Ajuts per realitzar estudis sobre afers euromediterranis al Col·legi 
d’Europa, Campus de Natolín, a Varsòvia 

Costos previsibles  

Caràcter pluriennal 
 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 
50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

 
- Curs acadèmic 2019-2020: convocatòria prevista de 50.000 € 
distribuïda en 2 ajuts de 25.000 € cada un. 
- Curs acadèmic 2020-2021: convocatòria prevista de 50.000 € 
distribuïda en 2 ajuts de 25.000 € cada un. 
- Curs acadèmic 2021-2022: convocatòria prevista de 50.000 € 
distribuïda en 2 ajuts de 25.000 € cada un. 
 
L’import total de cada convocatòria pot variar en funció de la 
disponibilitat pressupostària anual, del finançament extern i de la 
variació de les actuacions a subvencionar. 

Fonts de finançament Íntegrament amb fons propis de Diplocat 

Concurrència i comptabilitat  La subvenció és incompatible amb la percepció de qualsevol altra 
subvenció o ajut que tingui per objecte la mateixa finalitat 

Indicadors de gestió  
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió Convocat 
Nre. d’expedients de subvenció 2 1 4 3 4 5 
Nre. de subvencions atorgades 2 1 2 2 2 2 
Import de la convocatòria 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 52.000 € 
Import executat 50.000 € 25.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 52.000 € 
Import mitjà per subvenció 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 26.000 € 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2019 

A la convocatòria de 2019 hi ha hagut una desviació de 25.000€. Es 
van convocar dues beques però se’n va concedir una. L’altra va 
quedar deserta. 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2020 

No hi ha desviacions dels fons públics previstos en l’última versió del 
Pla. La convocatòria es manté en els termes previstos 

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació de l’any 2021 

En la convocatòria per a l’any 2021-2022, l’import s’ha incrementat en 
26.000 euros, atès que s’agafa com a referència per a l’import de cada 
beca el cost global de la matrícula del Col·legi d’Europa (que, per a 
aquest curs, és de 26.000 euros). S’han esmenat els imports 
executats de 2020 i 2021, que a l’actualització anterior apareixien 
erronis. 
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II – Relació de subvencions sense concurrència (nominatives i directes) del període 2019 a 2021 (línies de subvencions obertes en 
l’última actualització) 

 

Departament d’Acció Exterior i Govern Obert 
Seguiment de les línies obertes del PES 2019-2021. 

Actualització de 2022 

 

Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament 

Partida 
pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 2020 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Programa pressupostari: 115 Objectiu departamental: 1. Millorar la governança empoderant la ciutadania amb polítiques de transparència i participació, i 
incrementant la qualitat institucional  
Objectiu estratègic: 1.1 Incrementar els projectes de participació ciutadana així com el nombre i la satisfacció dels participants i reforçar el retiment de 
comptes en les decisions 

1 A fundacions 
Secretaria 
de Govern 
Obert 

Suport a 
fundacions en 
processos i 
projectes de 
transparència, 
participació i 
dades obertes 

Fons de la 
Generalitat 

EX0303 
D/481000100/1
150/0000 

20.000 € 30.000 € 30.000 € 10.000 € 20.000 € 0 € Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 
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Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament 

Partida 
pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 2020 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 

3 
Universitat 
Pompeu 
Fabra 

Secretaria 
de Govern 
Obert 

Suport a 
universitats en 
processos i 
projectes de 
transparència, 
participació i 
dades obertes 

Fons de la 
Generalitat 

EX0303 
D/449000500/1
150/0000 

  25.000 € 0,00 € 25.000 € 25.000 € Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 

4 

A altres 
institucions 
sense finalitat 
de lucre i 
altres ens 
corporatius 

Secretaria 
de Govern 
Obert 

Suport a 
entitats sense 
ànim de lucre 
en processos i 
projectes de 
transparència, 
participació i 
dades obertes 

Fons de la 
Generalitat 

EX0303 
D/482000100/1
150/0000 

  20.000€ 0,00 € 55.000 € 50.000 € Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 
Programa pressupostari: 115 Objectiu departamental: 1. Millorar la governança empoderant la ciutadania amb polítiques de transparència i participació, i 
incrementant la qualitat institucional  
Objectiu estratègic: 1.2 Potenciar la transparència (dret d’accés i publicitat activa), així com la comprensibilitat de la informació publicada 
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Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament 

Partida 
pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 2020 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

5 
Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

Secretaria 
de Govern 
Obert 

Foment de la 
implementació 
de la Llei de 
transparència i 
de la millora 
permanent dels 
continguts que 
s’ofereixen a la 
ciutadania, tant 
als webs 
corporatius de 
les 
administracions 
locals com als 
de les entitats 
sense ànim de 
lucre 

Fons de la 
Generalitat 

EX0301 
D/449000300/1
150/0000 

 15.000 € 15.000 € 15.000 € 18.000 € 0 € Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 

Programa pressupostari: 115 Objectiu departamental: 1. Millorar la governança empoderant la ciutadania amb polítiques de transparència i participació, i 
incrementant la qualitat institucional  
Objectiu estratègic: 1.2 Potenciar la transparència (dret d’accés i publicitat activa), així com la comprensibilitat de la informació publicada 

7 Formaci-ons 
polítiques 

Subdirec-ció 
General de 
Processos 
Electorals i 
Democrà-
cia Directa 
de la 
Direcció 
General de 
Participa-
ció, 
Processos 

Subvencio-nar 
les despeses 
electorals de les 
formacions 
polítiques que 
concorren a les 
eleccions al 
Parlament de 
Catalunya de 
14 de febrer de 
2021 

Fons de la 
Generalitat 

EX0303 
D/482001000/1
320 

    8.525.000 € 11.324.220,
03 €  Vegeu fitxes 

d’execució 
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Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament 

Partida 
pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 2020 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 
Electorals i 
Qualitat 
Democrà-
tica 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 
Programa pressupostari: 231 Objectiu departamental: 5. Assolir una acció exterior eficaç i coordinada per defensar una Catalunya ben posicionada davant 
de la Unió Europea i altres actors internacionals 
Objectiu estratègic: 5.1 Reforçar i ampliar les aliances de Catalunya amb actors internacionals 

8 

Consorci 
Casa Àsia 
 
aportació a 
entitat 
participada 
minoritària 

Secretaria 
d’Acció 
Exterior del 
Govern 

Subvenció 
nominativa per  
contribuir a un 
millor 
coneixement i a 
l’impuls de les 
relacions entre 
les societats 
d’Àsia, el 
Pacífic i 
Espanya, en 
l’àmbit 
institucional, 
econòmic, 
cultural, i 
educatiu, a més 
d’apropar punts 
de vista i 
facilitar 
l’intercanvi de 
cultures, idees i 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/448003200/2
310/0000 
 
nominativa 

180.000€ 180.000 € 360.000 € 360.000 € 180.000 € 180.000 € Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 
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Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament 

Partida 
pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 2020 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 
projectes 
d’interès comú 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 

9 

Fundació 
Casa Amèrica 
 
aportació a 
entitat 
participada 
minoritària 

Secretaria 
d’Acció 
Exterior del 
Govern 

Subvenció 
nominativa per 
al finançament 
de la seva 
programació 
per refermar 
els vincles que 
uneixen 
Catalunya amb 
Llatinoamèrica i 
Llatinoamèrica 
amb Catalunya 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/448001100/2
310/0000 
 
nominativa  

150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 

10 

Consorci 
Institut 
Europeu de la 
Mediterrània 
(IEMed) 
 

Secretaria 
d’Acció 
Exterior del 
Govern 

Fomentar les 
actuacions i els 
projectes que 
contribueixin al 
coneixement 
mutu, els 
intercanvis i la 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/445709000/2
310/0000 
 
nominativa 

1.502.328 € 1.502.328 € 1.502.328 € 1.502.328 € 1.502.328 € 1.502.328 Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 
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Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament 

Partida 
pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 2020 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

aportació a 
entitat 
participada 
minoritària 

cooperació 
entre els 
diferents 
països, 
societats i 
cultures 
mediterrànies 

EX0201 
D/745709000/2
310/0000 
 
nominativa 

21.924 € 21.924 € 21.924 € 21.924 € 21.924 € 21.924 € 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 
Programa pressupostari: 231 Objectiu departamental: 5. Assolir una acció exterior eficaç i coordinada per defensar una Catalunya ben posicionada davant 
de la Unió Europea i altres actors internacionals 
Objectiu estratègic: 5.2 Refermar la posició i la participació de Catalunya a la Unió Europea 

11 
Consell 
Català del 
Moviment 
Europeu 

Secretaria 
d’Acció 
Exterior del 
Govern 

Foment i 
aprofundiment a 
Catalunya de 
les relacions 
entre els 
diferents 
pobles, 
nacionalitats i 
regions 
d’Europa de 
cara a la 
integració 
europea 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/482000700/2
310/0000 
 
nominativa 

45.000 € 17.051,10 € 45.000 € 18.914,40 € 45.000 € 25.000 € Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 
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Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament 

Partida 
pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 2020 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

12 A fundacions 

Secretaria 
d’Acció 
Exterior del 
Govern 

Reforçar la 
recerca i 
l’assessora-
ment sobre la 
integració 
europea i, en 
especial, el rol 
de les entitats 
subestatals en 
el context 
europeu 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/481000100/2
310/0000 

70.000 € 75.000 € 70.000 € 70.000 € segons 
pressupost 85.000 € Vegeu fitxes 

d’execució 
Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 

13 

Agrupació 
Europea de 
Cooperació 
Interterritorial 
Pirineus 
Mediterrània 
(AECT 
Euroregió 
Pirineus-
Mediterrània) 
 
aportació a 
entitat 
participada 
minoritària 

Secretaria 
d’Acció 
Exterior del 
Govern 

Xarxa europea 
de cooperació 
interregional 
que té 4 
prioritats 
estratègiques: 
1) respondre a 
les urgències 
climàtiques i 
mediambientals 
i accelerar la 
transformació 
ecològica i 
energètica; 2) 
promoure una 
economia 
innovadora i 
resilient, circular 
i neutra en 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/490000200/2
310/0000 

260.000 € 260.000 € 270.000 € 260.000 € 270.000 € 260.000 € Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 
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Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament 

Partida 
pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 2020 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 
carboni, amb el 
suport de la 
transició digital; 
3) millorar la 
inclusió de la 
ciutadania 
facilitant la seva 
participació i 
promovent la 
diversitat 
cultural, i 4) 
respondre a 
l’ambició 
mediterrània 
dels territoris 
membres 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 

14 

Comunitat de 
Treball dels 
Pirineus 
(CTP) 
 
aportació a 
entitat 
participada 
minoritària 

Secretaria 
d’Acció 
Exterior del 
Govern 

Consorci 
transfronterer 
que té per 
objectiu 
defensar els 
interessos de 
les regions 
frontereres 
pirinenques, 
així com 
associar millor 
el nivell regional 
a la construcció 
europea 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/448000100/2
310/0000 

28.675 € 28.675 € 40.000 € 37.143 € 40.000 € 32.950 € Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 
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Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament 

Partida 
pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 2020 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 

15 

Agrupació 
Europea de 
Cooperació 
Interterritorial 
País d’Art i 
d’Història 
Transfronte-
rer de les 
Valls 
Catalanes del 
Tec i del Ter 

Secretaria 
d’Acció 
Exterior del 
Govern 

Posar en 
funcionament 
programes o 
projectes de 
cooperació 
territorial 
cofinançats per 
la Comunitat 
Europea i dur a 
terme accions 
de cooperació 
territorial a 
iniciativa, 
únicament, dels 
seus membres, 
amb o sense 
aportació 
financera de la 
Comunitat 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/490000100/2
310/0000 

0,00 € 0,00 € 50.000 € 50.000 € 25.000 € 25.000 € Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 
Programa pressupostari: 231 Objectiu departamental: 5. Assolir una acció exterior eficaç i coordinada per defensar una Catalunya ben posicionada davant 
de la Unió Europea i altres actors internacionals 
Objectiu estratègic: 5.3 Participar proactivament en els grans debats internacionals per fer contribucions al procés de construcció global 
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Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament 

Partida 
pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 2020 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

16 

Fundació 
CIDOB - 
Centre 
d’Informació i 
Documenta-
ció Internacio- 
nals a 
Barcelona 
 
aportació a 
entitat 
participada 
minoritària 

Secretaria 
d’Acció 
Exterior del 
Govern 

L’estudi, la 
recerca i 
l’anàlisi de 
temes 
internacionals 
amb l’objectiu 
d’elaborar i 
oferir a tots els 
actors polítics, 
des de la 
ciutadania fins a 
les 
organitzacions 
internacionals, 
informació i 
idees per 
formular i 
impulsar 
polítiques que 
reverteixin en 
un món més 
segur, lliure i 
equitatiu per a 
les persones 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/446752500/2
310/0000 
 
nominativa 

360.000 € 360.000 € 360.000 € 360.000 € 360.000 € 360.000 € Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 

17 

Fundació 
Institut 
Barcelona 
d’Estudis 
Internacio-
nals (IBEI) 

Secretaria 
d’Acció 
Exterior del 
Govern 

Impuls de la 
formació de 
postgrau i la 
recerca en 
l’àmbit de la 
política i les 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/448004700/2
310/0000 
 
nominativa 

80.000 € 80.000 € 160.000 € 160.000 € 160.000 € 160.000 € Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 



 

309 

 

 

Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament 

Partida 
pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 2020 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 
 
aportació a 
entitat 
participada 
minoritària 

relacions 
internacionals, 
amb l’objectiu 
de promoure la 
comprensió 
dels reptes 
globals per a la 
governança del 
món 

Programa pressupostari: 231 Objectiu departamental: 5. Assolir una acció exterior eficaç i coordinada per defensar una Catalunya ben posicionada davant 
de la Unió Europea i altres actors internacionals 
Objectiu estratègic: 5.5 Incrementar la projecció i la visibilitat de Catalunya a l’escena internacional 
Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 

18 

Organitza-
cions 
internacionals 
multilaterals 
ajuts de 
cooperació 
internacionals 

Secretaria 
d’Acció 
Exterior del 
Govern 

Suport i 
col·laboració 
amb 
organitzacions 
multilaterals, tot 
prioritzant les 
relacions amb 
aquells 
organismes que 
pertanyen a 
l’ONU, en les 
matèries que 
són d’interès 
per a Catalunya 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/490000100/2
310/0000 

445.000 € 200.000 € 200.000 € 0,00 € 150.000 € 0,00 € Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 
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Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament 

Partida 
pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 2020 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 

20 

A altres 
institucions 
sense finalitat 
de lucre i 
altres ens 
corporatius 

Secretaria 
d’Acció 
Exterior del 
Govern 

Suport a 
entitats de la 
societat civil de 
Catalunya que 
tenen interès i 
capacitat 
d’incidència 
internacional i 
en l’àmbit 
multilateral 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/482000100/2
310/0000 

354.000 € 298.000 € 26.000 € 26.000 € segons 
pressupost 

 
159.000 € 

Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 
Programa pressupostari: 232 Objectiu departamental: 6. Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al desenvolupament sostenible, la 
defensa dels drets humans i la pau 
Objectiu estratègic: 6.3 Promoure la innovació, la qualitat i l’eficàcia de la cooperació al desenvolupament 

22 Entitats sense 
afany de lucre 

Secretaria 
d’Acció 
Exterior del 
Govern 

Cooperació per 
a la millora i 
l’enfortiment de 
capacitats 
institucionals 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/490000100/2
320/0000 

15.000 € 14.388,88 € no prevista 0,00 € 15.000 € 0 € Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 
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Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 
Seguiment de les línies obertes del PES 2019-2021. 

Actualització de 2022 

 

Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament 

Partida 
pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 2020 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Programa pressupostari 232 Objectiu departamental: 6. Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al desenvolupament sostenible, la 
defensa dels drets humans i la pau 
Objectiu estratègic: 6.1 Contribuir significativament a l’objectiu de desenvolupament sostenible “Pau, justícia i enfortiment institucional” 

25 
Associacions 
sense afany 
de lucre 

Agència 
Catalana de 
Cooperació 
al 
Desenvolu-
pament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000 549.550 € 828.208,43 € 1.289.000 € 2.157.342,40 € 780.000 € 656.937,18 € Vegeu fitxes 

d’execució 
Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 

26 
Associacions 
sense afany 
de lucre 

Agència 
Catalana de 
Cooperació 
al 
Desenvolu-
pament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/7820001/232
0/0000 450 € 450 € 300.000 € 155.136,39 € segons 

pressupost 27.062,80€ Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 
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Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament 

Partida 
pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 2020 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

27 
Governs dels 
països 
beneficiaris 

Agència 
Catalana de 
Cooperació 
al 
Desenvolu-
pament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 455.525 € 605.524,60 € 540.000 € 450.000 € 250.000 € 147.714,67 € Vegeu fitxes 

d’execució 
Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 

28 
Governs dels 
països 
beneficiaris 

Agència 
Catalana de 
Cooperació 
al 
Desenvolu-
pament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/7900001/232
0/0000 44.475 € 44.475 € no previst 0,00 € segons 

pressupost 
2.285,33 

€ 
Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 

29 
Organismes 
Intergovern-
amentals 

Agència 
Catalana de 
Cooperació 
al 
Desenvolu-
pament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 890.000 € 1.675.000 € 1.850.000 € 2.391.621,27€ 3.100.000 € 5.352.858,04 

€ 
Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 
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Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament 

Partida 
pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 2020 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

29 
B 

Organismes 
Intergovern-
amentals 

Agència 
Catalana de 
Cooperació 
al 
Desenvolu-
pament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/7900001/232
0/0000  325.000 €  218.379 €  56.877 € Vegeu fitxes 

d’execució 
Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 

30 
Entitats sense 
afany de lucre 
a l’exterior 

Agència 
Catalana de 
Cooperació 
al 
Desenvolu-
pament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 50.000 € 430.905,24 € 1.020.000 € 936.480,34 € 601.400 € 1.437.420 € Vegeu fitxes 

d’execució 
Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 

31 
Entitats sense 
afany de lucre 
a l’exterior 

Agència 
Catalana de 
Cooperació 
al 
Desenvolu-
pament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/7900001/232
0/0000  4.089,00 € 102.000 € 3.520 € segons 

pressupost 15.558 € Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 
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Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament 

Partida 
pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 2020 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

32 
Ens públic de 
la Generalitat 
de Catalunya, 
ICIP 

Agència 
Catalana de 
Cooperació 
al 
Desenvolu-
pament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4408140/232
0/0000  30.000 € 60.000,00 € 60.000 € 100.000 € 60.000 € Vegeu fitxes 

d’execució 
Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 
Programa pressupostari: 232 Objectiu departamental: 6. Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al desenvolupament sostenible, la 
defensa dels drets humans i la pau 
Objectiu estratègic: 6.1 Contribuir significativament a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible “Pau, justícia i enfortiment institucional” 
6.2 Impulsar l’enfortiment del sector de la cooperació al desenvolupament i les capacitats dels actors de desenvolupament catalans 

33 
Associacions 
sense afany 
de lucre 

Agència 
Catalana de 
Cooperació 
al 
Desenvolu-
pament 

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000  620.000 € 1.177.780 € 1.498.466 € 1.330.000 € 1.994.045 € Vegeu fitxes 

d’execució 
Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 

34 
Associacions 
sense afany 
de lucre 

Agència 
Catalana de 
Cooperació 
al 
Desenvolu-
pament 

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/7820001/232
0/0000   191.420 € 50.534 € segons 

pressupost 70.955 € Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 
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Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament 

Partida 
pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 2020 
2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 

35 
Organismes 
intergovern-
amentals 

Agència 
Catalana de 
Cooperació 
al 
Desenvolu-
pament 

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/7900001/232
0/0000   50.000 € 0,00 € segons 

pressupost 0,00 € Vegeu fitxes 
d’execució 

Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 

 

36 Universitats 

Agència 
Catalana de 
Cooperació 
al 
Desenvolu-
pament 

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/4490008/232
0/0000   59.108 € 59.108 € 100.000 € 0,00 € Vegeu fitxes 

d’execució 
Vegeu fitxes 
d’execució 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Vegeu fitxes d’execució 
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FITXES D’EXECUCIÓ 2019-2021 
 

Departament d’Acció Exterior i Govern Obert 

Seguiment de les línies obertes del PES 2019-2021. 

Actualització de 2022 

 

Núm. 
Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 

finançament Partida pressupostària IMPORT 
Conclusions 

seguiment i 
avaluació any 

2019 

Conclusions 
seguiment i 
avaluació 
any 2020 

     
2019 2020 2021   

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Programa pressupostari: 115 Objectiu departamental: 1. Millorar la governança empoderant la ciutadania amb polítiques de transparència i 
participació, i incrementant la qualitat institucional  
Objectiu estratègic: 1.1 Incrementar els projectes de participació ciutadana així com el nombre i la satisfacció dels participants, i reforçar el retiment 
de comptes en les decisions 

1 A 
fundacions 

Subdirecció 
General de 
Participació 
Ciutadana 
de la 
Direcció 
General de 
Participació, 
Processos 
Electorals i 
Qualitat 
Democràtica 

Suport a 
fundacions en 
processos i 
projectes de 
transparència 
participació i 
dades 
obertes 

Fons de la 
Generalitat 

EX0303 
D/481000100/1150/000
0 

20.000 € 30.000 € 30.000 € 10.000 € 20.000 € 0 € 

L’import 
atorgat l’any 
2019 és 
l’import de la 
següent 
subvenció 
atorgada a la 
Fundació 
Carles Pi i 
Sunyer, 
d’Estudis 
Autonòmics i 
Locals 

L’import 
atorgat 
l’any 2020 
és l’import 
de la 
següent 
subvenció 
atorgada a 
la Fundació 
Carles Pi i 
Sunyer, 
d’Estudis 
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Núm. 
Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 

finançament Partida pressupostària IMPORT 
Conclusions 

seguiment i 
avaluació any 

2019 

Conclusions 
seguiment i 
avaluació 
any 2020 

     
2019 2020 2021   

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 
 
Aquesta 
subvenció 
el 2019 es va 
gestionar a 
través de la 
Subdirecció 
General 
de 
Transparència 
i Dades 
Obertes en lloc 
de la 
Subdirecció 
General de 
Participació 
Ciutadana i 
Processos 
Electorals 

 

Autonòmics 
i Locals 

    Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021:  
Durant l’any 2021 no es va realitzar cap actuació subvencional per al panel de polítiques locals, ja que no es van dur a terme actuacions amb contingut econòmic en aquest projecte. Ara bé, sí que 
es va fer una presentació dels resultats en format seminari web adreçada als professionals de les administracions públiques (principalment del món local). Els resultats obtinguts han permès tenir 
informació sobre la situació de les polítiques de participació ciutadana en l’Administració local en el context de la COVID-19. S’han generat informes i s’han creat conjunts de dades que aporten 
valor afegit per dissenyar les accions a dur a terme per part dels ajuntaments i la Generalitat de Catalunya en la matèria. Els bons resultats fan recomanable mantenir aquesta línia de suport per a 
futures edicions. 
Es dona per finalitzada la línia de subvenció del PES 2019-2021 i no cal incorporar-la en les properes actualitzacions del PES 2019-2021. 
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Núm. 
Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 

finançament Partida pressupostària IMPORT 
Conclusions 

seguiment i 
avaluació any 

2019 

Conclusions 
seguiment i 
avaluació 
any 2020 

     
2019 2020 2021   

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

1 

Fundació 
Carles Pi i 
Sunyer, 
d’Estudis 
Autonòmics 
i Local 

Subdirecció 
General de 
Participació 
Ciutadana 

Suport a 
fundacions en 
processos i 
projectes de 
transparència
participació i 
dades 
obertes 

Fons de la 
Generalitat 

EX0303 
D/481000100/1150/000
0 

 30.000 € 30.000 € 10.000 €  0 € 

Necessitat de 
poder mantenir 
el panell de 
participació al 
món local, que 
crea la 
Fundació Pi i 
Sunyer, atès 
que l’entitat 
disposa d’un 
històric de més 
de 10 anys 

Es va 
obtenir 
informació 
valuosa 
sobre 
l’estat de la 
participació 
ciutadana 
en els ens 
locals, útil 
per ser 
utilitzada 
en la 
definició de 
la política 
de 
participació 
ciutadana 

    Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Durant l’any 2021 no es va realitzar cap actuació subvencional per al panel de polítiques locals, ja que no es van dur a terme actuacions amb 
contingut econòmic en aquest projecte. Ara bé, sí que es va fer una presentació dels resultats en format seminari web adreçada als professionals de les administracions públiques (principalment 
del món local). Els resultats obtinguts han permès tenir informació sobre la situació de les polítiques de participació ciutadana en l’Administració local en el context de la COVID-19. S’han generat 
informes i s’han creat conjunts de dades que aporten valor afegit per dissenyar les accions a dur a terme per part dels ajuntaments i la Generalitat de Catalunya en la matèria. Els bons resultats fan 
recomanable mantenir aquesta línia de suport per a futures edicions. 
Es dona per finalitzada la línia de subvenció del PES 2019-2021 i no cal incorporar-la en les properes actualitzacions del PES 2019-2021. 

3 
Universitat 
Pompeu 
Fabra 

Subdirecció 
General de 
Participació 
Ciutadana 
de la 

Suport a 
universitats 
en processos 
i projectes de 
transparència 

Fons de la 
Generalitat 

EX0303 
D/449000500/1150/000
0 

  25.000 € 0,00 € 25.000 € 25.000 € 

No estava 
reflectida 
inicialment al 
PES 2019-
2021 i cal 

No es pot 
valorar 
l’execució 
del 2020, 
atès que 
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Núm. 
Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 

finançament Partida pressupostària IMPORT 
Conclusions 

seguiment i 
avaluació any 

2019 

Conclusions 
seguiment i 
avaluació 
any 2020 

     
2019 2020 2021   

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 
Direcció 
General de 
Participació, 
Processos 
Electorals i 
Qualitat 
Democràtica 

participació i 
dades 
obertes 

incorporar-la-
hi. 
 
No es pot 
valorar 
l’execució del 
2019, atès que 
motius tècnics 
van fer inviable 
la gestió 
durant el 2019. 

motius 
tècnics van 
fer inviable 
la gestió 
durant el 
2020. 

    Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: es van desenvolupar les tasques previstes en la memòria de forma adequada. Actualment la major part de la informació està actualitzada. 
Es dona per finalitzada la línia de subvenció del PES 2019-2021 i no cal incorporar-la en les properes actualitzacions del PES 2019-2021. 

4 

A altres 
institucions 
sense 
finalitat de 
lucre i 
altres ens 
corporatius 

Subdirecció 
General de 
Participació 
Ciutadana 
de la 
Direcció 
General de 
Participació, 
Processos 
Electorals i 
Qualitat 
Democràtica 

Suport a 
entitats sense 
ànim de lucre 
en processos 
i projectes de 
transparència 
participació i 
dades 
obertes 

Fons de la 
Generalitat 

EX0303 
D/482000100/1150/000
0 

  20.000 € 0,00 € 55.000 € 50.000 € 

No estava 
reflectida 
inicialment al 
PES 2019-
2021 i cal 
incorporar-la-
hi. 
 
Necessitat de 
fomentar la 
creació i el 
manteniment 
d’infraestructu-
res de tecno-
política i 
participació 

No s’ha 
atorgat cap 
subvenció 
l’any 2020. 
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Núm. 
Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 

finançament Partida pressupostària IMPORT 
Conclusions 

seguiment i 
avaluació any 

2019 

Conclusions 
seguiment i 
avaluació 
any 2020 

     
2019 2020 2021   

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 
digital per a ús 
col·lectiu i 
comunitari 
d’aquestes 
eines per part 
de qualsevol 
persona 
o entitat 

    Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: No s’ha tancat l’expedient. 

 

 

Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament Partida pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat   
Programa pressupostari: 115 Objectiu departamental: 1. Millorar la governança empoderant la ciutadania amb polítiques de transparència i participació, 
i incrementant la qualitat institucional  
Objectiu estratègic: 1.2 Potenciar la transparència (dret d’accés i publicitat activa), així com la comprensibilitat de la informació publicada 

5 
Universitat 
Autònoma 
de 
Barcelona 

Subdirecció 
General de 
Transparèn-
cia i Dades 
Obertes de 

Foment de la 
implementació 
de la Llei de 
Transparència 
i de la millora 

Fons de la 
Generalitat 

EX0301 
D/449000300/1150/0
000 

 15.000 € 15.000 € 15.000 € 18.000 € 0 € 

No estava 
reflectida 
inicialment al 
PES 2019-
2021 i cal 

Actualment 
la subvenció 
està en fase 
de 
justificació, 
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Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament Partida pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat   
la Direcció 
General de 
Dades 
Obertes, 
Transparèn-
cia i 
Col·labora-
ció 

permanent 
dels continguts 
que 
s’ofereixen a 
la ciutadania, 
tant als webs 
corporatius de 
les 
administraci-
ons locals com 
als de les 
entitats sense 
ànim de lucre 

incorporar-la-
hi 
 
Necessitat de 
mantenir els 
projectes de la 
UAB: 
TransparEnt, 
que promou el 
canvi cultural i 
la 
transparència 
dins les 
administració-
ons públiques, 
i Infoparticipa, 
per a 
l’avaluació de 
les polítiques 
públiques a 
escala local 
 
Es considera 
assolit 
l’objecte i la 
finalitat de la 
subvenció 
atorgada 

per la qual 
cosa no es 
pot valorar el 
grau 
d’assoliment 
de l’objecte 
ni la finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
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Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament Partida pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat   
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: No s’ha atorgat cap subvenció l’any 2021. Es dona per finalitzada la línia de subvenció del PES 2019-2021 i no cal incorporar-la en 
les properes actualitzacions del PES 2019-2021. 

 

Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament Partida pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat   
Programa pressupostari 132. Objectiu departamental: 4. Planificar, desenvolupar i innovar els processos electorals i consultes populars de la 
Generalitat 
Objectiu estratègic 4.2 Garantir la legitimitat integral dels processos electorals a través de la seva planificació i execució de forma fiable, segura i 
transparent 

7 
Formaci-
ons 
polítiques 

Subdirec-ció 
General de 
Processos 
Electorals i 
Democrà-cia 
Directa de la 
Direcció 
General de 
Participa-ció, 
Processos 
Electorals i 
Qualitat 
Democrà-
tica 

Subvencio-nar 
les despeses 
electorals de 
les formacions 
polítiques que 
concorren a 
les eleccions 
al Parlament 
de Catalunya 
de 14 de 
febrer de 2021 

Fons de la 
Generalitat 

EX0303 
D/482001000/1320 

    8.525.00
0 € 

11.324.22
0,03 € 

 L’import s’ha 
incrementat 
per 
l’augment de 
partits amb 
representaci
ó al 
Parlament, 
d’acord amb 
les dades 
reals 
d’electors 
censats així 
com escons i 
vots 
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Núm. Beneficiari Òrgan gestor Objecte Font 
finançament Partida pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 

Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat   
obtinguts per 
les 
formacions 
polítiques 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Atès que dues formacions polítiques van renunciar parcialment a la subvenció electoral, l’import concedit s’ha reduït 
a 9.650.920,09 euros. Tanmateix, queda pendent la liquidació definitiva de les subvencions, que es realitzarà d’acord amb el contingut de l’“Informe de fiscalització 
sobre les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021”, emès per la Sindicatura de Comptes i aprovat pel Parlament. 

 

Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament Partida pressupostària 
IMPORT Conclusions 

seguiment i 
avaluació any 

2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Programa pressupostari: 231 Objectiu departamental: 5. Assolir una acció exterior eficaç i coordinada per defensar una Catalunya ben posicionada 
davant de la Unió Europea i altres actors internacionals 
Objectiu estratègic: 5.1 Reforçar i ampliar les aliances de Catalunya amb actors internacionals 

8 

Consorci 
Casa Àsia 
 
Aportació a 
entitat 
partici-
pada 
minoritària 

Direcció 
General de 
l'Acció 
Exterior 

Subvenció 
nominativa 
per contribuir 
a un millor 
coneixement 
i a l’impuls 
de les 
relacions 
entre les 
societats 
d’Àsia, el 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/448003200/2310/ 
0000 
 
nominativa 

180.000 € 180.000 € 360.000 € 360.000 € 180.000 € 180.000 € 

Els imports del 
2019 
corresponen a 
la partida 
nominativa per 
al 2018, que no 
es va poder 
atorgar en 
aquella 
anualitat atesa 
l’Ordre 

La subvenció 
del 2019 ja 
està tancada, i 
es considera 
assolit l’objecte 
i la finalitat.  
 
Actualment la 
subvenció del 
2020 està en 
fase de 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament Partida pressupostària 
IMPORT Conclusions 

seguiment i 
avaluació any 

2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Pacífic i 
Espanya, en 
l’àmbit 
institucional, 
econòmic, 
cultural, i 
educatiu, a 
més 
d’apropar 
punts de 
vista i 
facilitar 
l’intercanvi 
de cultures, 
idees i 
projectes 
d’interès 
comú 

VEH/159/2018, 
de 3 d’octubre, 
sobre 
operacions 
comptables de 
tancament de 
l’exercici 2018, 
que va 
impossibilitar 
fer l’aportació al 
2018. Les 
aportacions 
2020 inclouen 
les aportacions 
2019 i 2020 
Es considera 
assolit l’objecte 
i la finalitat de 
la subvenció 
atorgada l’any 
2018 
 
L’aportació de 
2019 no es va 
poder gestionar 
abans de la 
publicació de 
l’Ordre 
VEH/165/2019, 
d’1 d’agost; per 
això s’ha 
tramitat com a 
subvenció 

justificació, per 
la qual cosa no 
es pot valorar 
el grau 
d’assoliment de 
l’objecte i la 
finalitat 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament Partida pressupostària 
IMPORT Conclusions 

seguiment i 
avaluació any 

2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

pendent de 
2019 (180.000 
euros) 
 
Actualment la 
subvenció està 
en fase de 
justificació, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: S’ha justificat correctament la subvenció de 2020 i es consideren assolits de manera satisfactòria l’objecte i la finalitat de la subvenció. La subvenció de 
2021 actualment està en fase de justificació, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’assoliment de l’objecte i la finalitat. 

9 

Fundació 
Casa 
Amèrica 
 
aportació a 
entitat 
participada 
minoritària 

Direcció 
General de 
l'Acció 
Exterior 

Subvenció 
nominativa 
per al 
finançament 
de la seva 
programació 
per refermar 
els vincles 
que uneixen 
Catalunya 
amb 
Llatinoamè-
rica i 
Llatinoamè-

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/448001100/2310/ 
0000 
 
nominativa  

150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 

Actualment la 
subvenció està 
en fase de 
justificació, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 

Actualment la 
subvenció de 
l’any 2020 està 
en fase de 
justificació, per 
la qual cosa no 
es pot valorar 
el grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament Partida pressupostària 
IMPORT Conclusions 

seguiment i 
avaluació any 

2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

rica amb 
Catalunya 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021 S’ha justificat correctament la subvenció de 2020 i es consideren assolits de manera satisfactòria l’objecte i la finalitat de la subvenció. La subvenció de 
2021 actualment està en fase de justificació, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’assoliment de l’objecte i la finalitat. 

10 

Institut 
Europeu 
de la 
Mediterrà-
nia 
(IEMed) 
 
aportació a 
entitat 
participada 
minoritària 

Direcció 
General 
d’Afers 
Europeus i 
Mediterra-
nis 
 
2021 
Direcció 
General de 
l'Acció 
Exterior 

Fomentar les 
actuacions i 
els projectes 
que 
contribueixin 
al 
coneixement 
mutu, els 
intercanvis i 
la 
cooperació 
entre els 
diferents 
països, 
societats i 
cultures 
mediterrà-
nies 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/445709000/2310/ 
0000 
 
nominativa 

1.502.328 € 1.502.328 € 1.502.328 € 1.502.328 € 1.502.328 € 1.502.328 € 

No estava 
reflectida al 
PES 2019-
2021, ja que 
era una 
transferència, i 
cal incorporar-
la-hi. Subvenció 
nominativa a 
l’entitat per a 
despeses de 
funcionament 
en condició de 
membres 
(participació 
minoritària). Es 
consideren 
assolits de 
manera 
satisfactòria 
l’objecte i la 
finalitat de 
l’aportació feta 

S’està a 
l’espera de la 
documentació 
final sobre les 
activitats 2020 
per valorar 
l’assoliment 
dels objectius. 
A partir del 
2021, canvia la 
unitat de 
l’òrgan gestor, 
que era la 
Direcció 
General d’Afers 
Europeus i 
Mediterranis, i 
passa a ser la 
Direcció 
General de 
l'Acció Exterior 

EX0201 
D/745709000/2310/ 
0000 
 
nominativa 

21.924 € 21.924 € 21.924 € 21.924 € 21.924 € 21.924 € 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament Partida pressupostària 
IMPORT Conclusions 

seguiment i 
avaluació any 

2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: S’ha justificat correctament la subvenció de 2020 i es consideren assolits de manera satisfactòria l’objecte i la finalitat de la subvenció. La 
subvenció de 2021 actualment està en fase de justificació, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’assoliment de l’objecte i la finalitat. 

 

Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament Partida pressupostària 
IMPORT Conclusions 

seguiment i 
avaluació any 

2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Programa pressupostari: 231 Objectiu departamental: 5. Assolir una acció exterior eficaç i coordinada per defensar una Catalunya ben posicionada 
davant de la Unió Europea i altres actors internacionals 
Objectiu estratègic: 5.2 Refermar la posició i la participació de Catalunya a la Unió Europea 

11 
Consell 
Català del 
Moviment 
Europeu 

Direcció 
General 
d’Afers 
Europeus i 
Mediterra-
nis 
 
 
2021 
 
Direcció 
General de 
l'Acció 
Exterior 

Foment i 
aprofundi-
ment a 
Catalunya 
de les 
relacions 
entre els 
diferents 
pobles, 
nacionalitats 
i regions 
d’Europa de 
cara a la 
integració 
europea 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/482000700/2310/ 
0000 
 
nominativa 

45.000 € 17.051,10 € 45.000 € 18.914,40 € 45.000 €  

Els imports 
reflectits al 
PES aprovat 
corresponien 
als totals de les 
partides 
nominatives 
per al 2018 
(25.000 euros, 
que no es van 
poder atorgar 
en aquella 
anualitat atesa 
l’Ordre 
VEH/159/218, 
de 3 d’octubre, 
sobre 
operacions 
comptables de 

L’any 2020 
s’atorga la 
subvenció del 
2019 (20.000 
euros), que s’ha 
tancat 
satisfactòriament 
 
L’aportació de 
2020 es va fixar 
inicialment en 
20.000 euros. 
Tot i això, i a 
causa de les 
limitacions da la 
pandèmia de la 
COVID-19, 
l’entitat va reduir 
sensiblement les 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament Partida pressupostària 
IMPORT Conclusions 

seguiment i 
avaluació any 

2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

tancament de 
l’exercici 
2018), i 2019 
(20.000 euros). 
Finalment, per 
al 2018 l’entitat 
va modificar 
l’import 
sol·licitat per 
ajustar-lo al 
pressupost 
executat. Es 
considera 
assolit l’objecte 
i la finalitat de 
la subvenció 
atorgada 
 
L’aportació de 
2019 no es va 
poder 
gestionar 
abans de 
l’Ordre 
VEH/165/2019, 
d’1 d’agost; per 
això, s’està 
tramitant com a 
subvenció 
pendent de 
2019 (20.000 
euros). I s’hi 
afegeix la 

seves activitats. 
Per aquest 
motiu, la 
subvenció 
sol·licitada a la 
Generalitat fou 
de 18.914,40 
euros. 
L’expedient 
encara no està 
tancat i per tant, 
encara no es pot 
valorar. 
El 2021, i atesa 
la pròrroga 
pressupostària, 
es preveu el 
manteniment 
d’aquesta 
subvenció 
nominativa. 
Canvia la unitat 
gestora del 
centre gestor. 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament Partida pressupostària 
IMPORT Conclusions 

seguiment i 
avaluació any 

2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

previsió per a 
les actuacions 
de 2020. 
 
A partir del 
2021, ja no es 
preveu 
l’atorgament 
d’aquesta 
subvenció 
nominativa 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: S’ha modificat l’import convocat el 2020, a causa d’una errada en la introducció de dades. S’ha justificat correctament la subvenció de 2020 i es 
consideren assolits de manera satisfactòria l’objecte i la finalitat de la subvenció. La subvenció de 2021 actualment està en fase de justificació, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’assoliment 
de l’objecte i la finalitat. 

12 

Fundació 
Privada 
Pau 
Casals 
 

Direcció 
General de 
l’Acció 
Exterior 

Subvenció 
sense 
concurrència 
per contribuir 
al 
finançament 
del 
Programa de 
la 
commemora
ció del 50è 
aniversari 
del discurs 
de Pau 
Casals a 
l’ONU. 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/481000100/2310/ 
0000 
 

     85.000 €   
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament Partida pressupostària 
IMPORT Conclusions 

seguiment i 
avaluació any 

2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Es tramita per donar compliment a l’Acord de Govern, de 29 de desembre de 2021, de celebrar l’esdeveniment del 50è aniversari del discurs de Pau 
Casals a l’ONU. Es consideren assolits de manera satisfactòria l’objecte i la finalitat de la subvenció. 

13 

Agrupació 
Europea 
de 
Coopera-
ció 
Interterrito-
rial 
Pirineus 
Mediterrà-
nia (AECT 
Euroregió 
Pirineus-
Mediterrà-
nia) 
 
aportació a 
entitat 
participada 
minoritària 

Direcció 
General 
d’Afers 
Europeus i 
Mediterra-
nis 
 
2021 
Direcció 
General de 
l'Acció 
Exterior 

Xarxa 
europea de 
cooperació 
interregional 
que té 4 
prioritats 
estratègi-
ques: 1) 
respondre a 
les 
urgències 
climàtiques i 
mediam-
bientals i 
accelerar la 
transforma-
ció ecològica 
i energètica; 
2) promoure 
una 
economia 
innovadora i 
resilient, 
circular i 
neutra en 
carboni, amb 
el suport de 
la transició 
digital; 3) 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/490000200/2310/ 
0000 

260.000 € 260.000 € 270.000 € 260.000 € 270.000 € 260.000 € 

No estava 
reflectida 
inicialment al 
PES 2019-
2021 i cal 
incorporar-la-
hi, atès que, 
seguint 
instruccions de 
la Intervenció 
Delegada, cal 
tramitar-la com 
una aportació a 
entitat 
participada 
minoritària. 
Actualment la 
subvenció està 
en fase de 
justificació, per 
la qual cosa no 
es pot valorar 
el grau 
d’assoliment 
de l’objecte ni 
la finalitat 

Actualment la 
subvenció 2019 
ja està 
justificada, 
demostrant que 
hi ha hagut un 
alt grau 
d’assoliment de 
l’objecte i la 
finalitat de 
l’aportació. 
 
Encara no es pot 
valorar 
l’assoliment dels 
objectius de la 
subvenció 2020 
perquè encara 
es troba en la 
fase de revisió 
de la justificació. 
 
L’any 2021 
canvia la unitat 
del centre 
gestor, que era 
la Direcció 
General d’Afers 
Europeus i 
Mediterranis, i 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament Partida pressupostària 
IMPORT Conclusions 

seguiment i 
avaluació any 

2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

millorar la 
inclusió de la 
ciutadania 
facilitant la 
seva 
participació i 
promovent la 
diversitat 
cultural, i 4) 
respondre a 
l’ambició 
mediterrània 
dels territoris 
membres 

passa a ser la 
Direcció General 
de l'Acció 
Exterior. 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: S’ha justificat correctament la subvenció de 2020 i es consideren assolits de manera satisfactòria l’objecte i la finalitat de la subvenció. La subvenció de 
2021 actualment està en fase de justificació, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’assoliment de l’objecte i la finalitat. 
 

14 

Comunitat 
de Treball 
dels 
Pirineus 
(CTP) 
 
aportació a 
entitat 
participada 
minoritària 

Direcció 
General 
d’Afers 
Europeus i 
Mediterra-
nis 
 
2021 
Direcció 
General de 
l'Acció 
Exterior 

Consorci 
transfronte-
rer que té 
per objectiu 
defensar els 
interessos 
de les 
regions 
frontereres 
pirinenques, 
així com 
associar 
millor 
l’escala 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/448000100/2310/000
0 

28.675 € 28.675 € 40.000 € 37.143 € 40.000 € 32.950 € 

No estava 
reflectida 
inicialment al 
PES 2019-
2021 i cal 
incorporar-la-hi 
atès que, 
seguint 
instruccions de 
la Intervenció 
Delegada, cal 
tramitar-la com 
una aportació a 
entitat 

S’ha tancat 
satisfactòriament 
la subvenció de 
2019. 
 
Tanmateix, 
encara no es pot 
valorar 
l’assoliment de 
la subvenció 
2020 perquè 
encara està en 
la fase de revisió 
de la justificació. 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament Partida pressupostària 
IMPORT Conclusions 

seguiment i 
avaluació any 

2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

regional a la 
construcció 
europea 

participada 
minoritària. 
 
Actualment la 
subvenció està 
en fase de 
justificació, per 
la qual cosa no 
es pot valorar 
el grau 
d’assoliment 
de l’objecte ni 
la finalitat 

 
Canvia la unitat 
del centre gestor 
i passa de ser la 
Direcció General 
d’Afers 
Europeus i 
Mediterranis a 
ser la Direcció 
General de 
l'Acció Exterior. 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: S’ha justificat correctament la subvenció de 2020 i es consideren assolits de manera satisfactòria l’objecte i la finalitat de la subvenció. La subvenció de 
2021 actualment està en fase de justificació, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’assoliment de l’objecte i la finalitat. 
 

15 

Agrupació 
Europea 
de 
Coopera-
ció 
Interterri-
torial País 
d’Art i 
d’Història 
Transfront-
erer de les 
Valls 
Catalanes 
del Tec i 
del Ter 

Direcció 
General 
d’Afers 
Europeus 
Mediterra-
nis 
 
2021 
Direcció 
General de 
l'Acció 
Exterior 

Posar en 
funciona-
ment 
programes o 
projectes de 
cooperació 
territorial 
cofinançats 
per la 
Comunitat 
Europea i 
dur a terme 
accions de 
cooperació 
territorial a 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/490000100/2310/000
0 

0,00 € 0,00 € 50.000 € 50.000 € 25.000 € 25.000 € 

No estava 
reflectida 
inicialment al 
PES 2019-
2021 i cal 
incorporar-la-hi 
com a 
subvenció 
exclosa de 
concurrència 
pública, atesa 
la col·laboració 
que es pretén 
realitzar amb 

S’està a l’espera 
de la finalització 
de l’Informe 
d’activitats de 
2020. 
 
A partir del 2021 
canvia la unitat 
del centre gestor 
i passa de ser la 
Direcció General 
d’Afers 
Europeus i 
Mediterranis a 
ser la Direcció 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament Partida pressupostària 
IMPORT Conclusions 

seguiment i 
avaluació any 

2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

iniciativa, 
únicament, 
dels seus 
membres, 
amb o sense 
aportació 
financera de 
la Comunitat 

aquesta AECT 
l’any 2020 

General de 
l'Acció Exterior 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: S’ha justificat correctament la subvenció de 2020 i es consideren assolits de manera satisfactòria l’objecte i la finalitat de la subvenció. La subvenció de 
2021 actualment està en fase de justificació, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’assoliment de l’objecte i la finalitat. 
 

 

 

Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Programa pressupostari: 231 Objectiu departamental: 5. Assolir una acció exterior eficaç i coordinada per defensar una Catalunya ben posicionada 
davant de la Unió Europea i altres actors internacionals 
Objectiu estratègic: 5.3 Participar proactivament en els grans debats internacionals per fer contribucions al procés de construcció global 

16 

Fundació 
CIDOB - 
Centre 
d’Informa-
ció i 
Documen-
tació 
Internacio-

Direcció 
General de 
Prospecti-
va i 
d'Innovació 
en l'Acció 
Exterior 

L’estudi, la 
recerca i 
l’anàlisi de 
temes 
internació-
nals amb 
l’objectiu 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/446752500/2
310/0000 
 
nominativa 

360.000 € 360.000 € 360.000 € 360.000 € 360.000 € 360.000 € 

No estava 
reflectida al 
PES, ja que era 
una 
transferència, i 
cal incorporar-
la-hi com a 

Encara no es pot 
fer l’avaluació 
perquè 
l’expedient està 
en fase de revisió 
de la justificació. 



 

334 

 

 

Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

nals a 
Barcelona 
 
aportació a 
entitat 
participada 
minoritària 

d’elaborar i 
oferir a tots 
els actors 
polítics, des 
de la 
ciutadania 
fins a les 
organitza-
cions 
internació-
nals, 
informació i 
idees per 
formular i 
impulsar 
polítiques 
que 
reverteixin 
en un món 
més segur, 
lliure i 
equitatiu per 
a les 
persones 

subvenció 
nominativa a 
l’entitat per a 
despeses de 
funcionament en 
qualitat de 
membres 
(participació 
minoritària). Es 
consideren 
assolits de 
manera 
satisfactòria tant 
l’objecte com la 
finalitat de 
l’aportació feta, 
així com la 
participació de 
la Generalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: S’ha justificat correctament la subvenció de 2020 i es consideren assolits de manera satisfactòria l’objecte i la finalitat de la subvenció. La subvenció de 
2021 actualment està en fase de justificació, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’assoliment de l’objecte i la finalitat. 
 

17 
Fundació 
Institut 
Barcelona 
d’Estudis 

Direcció 
General de 
Prospec-
tiva i 

Impuls de la 
formació de 
postgrau i la 
recerca en 

Fons de la 
Generalitat 

2019 
EX0201 
D/448000100/2
310/0000  

80.000 € 80.000 € 160.000 € 160.000 € 160.000 € 160.000 € 

Cal incorporar-la 
com una 
subvenció 
nominativa per a 

Encara no es pot 
fer l’avaluació 
perquè 
l’expedient està 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Internacio-
nals (IBEI) 
 
aportació a 
entitat 
participada 
minoritària 

d'Innovació 
en l'Acció 
Exterior 

l’àmbit de la 
política i les 
relacions 
internació-
nals, amb 
l’objectiu de 
promoure la 
comprensió 
dels reptes 
globals per a 
la 
governança 
del món 

 
2020-2021 
 
EX0201 
D/448004700/2
310/0000 
 
nominativa 

despeses de 
funcionament en 
condició de 
membres 
(participació 
minoritària). 
Es consideren 
assolits de 
manera 
satisfactòria 
l’objecte i la 
finalitat de la 
subvenció 
atorgada el 
2019, any en 
què s’ha tramitat 
excloent-la de 
concurrència 
pública. A partir 
de 2020, tindrà 
tractament de 
nominativa al 
pressupost de la 
SAEUE, atès 
que es tracta 
d’una entitat 
participada 
minoritàriament 

en fase de revisió 
de la justificació. 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: S’ha justificat correctament la subvenció de 2020 i es consideren assolits de manera satisfactòria l’objecte i la finalitat de la subvenció. La subvenció de 
2021 actualment està en fase de justificació, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’assoliment de l’objecte i la finalitat. 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Programa pressupostari: 231 Objectiu departamental: 5. Assolir una acció exterior eficaç i coordinada per defensar una Catalunya ben posicionada 
davant de la Unió Europea i altres actors internacionals 
Objectiu estratègic: 5.5 Incrementar la projecció i la visibilitat de Catalunya a l’escena internacional 

18 

Organitza-
cions 
internacio-
nals 
multilaterals 
ajuts de 
cooperació 
internacio-
nals 

Direcció 
General 
de l'Acció 
Exterior 

Suport i 
col·laboració 
amb 
organitzacions 
multilaterals, 
tot prioritzant 
les relacions 
amb aquells 
organismes 
que pertanyen 
a l’ONU, en 
les matèries 
que són 
d’interès per a 
Catalunya, i, 
en especial, 
en el 
desenvolupa-
ment 
econòmic, la 
innovació i 
recerca, els 
serveis 
socials, la 
salut, la 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/490000100/2
310/0000 

445.000 € 

200.000 € 
 
És la suma 
de les 
subvencions 
atorgades 
que surten a 
continuació, 
punt 18 

200.000 € 0,00 € 150.000 € 0,00 € 

La divergència 
entre l’import 
previst 
inicialment 
(445.000 €) i 
l’atorgat 
(200.000 €) l’any 
2019 és a causa 
de la publicació 
de l’Ordre 
VEH/165/2019, 
d’1 d’agost, de 
tancament 
pressupostari, la 
qual va 
impossibilitar la 
tramitació de 
nous expedients 
a partir d’aquella 
data 
 
L’import atorgat 
l’any 2019 és 
l’import de 

Atesa l’esmena 
aprovada pel 
Parlament a 
propòsit del 
pressupost per al 
2020, la partida 
va quedar sense 
dotar i, per això, 
no es van poder 
tirar endavant els 
projectes amb 
organitzacions 
multilaterals 
inicialment 
previstos per la 
Direcció General 
de l'Acció 
Exterior. 
 
La Direcció 
General d’Afers 
Globals passa a 
denominar-se 
Direcció General 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

cooperació i 
ajut al 
desenvolupa-
ment i el 
foment de la 
pau i els drets 
humans, la 
immigració, la 
infància, la 
joventut, 
l’esport, 
l’educació, la 
cultura, el 
desenvolupa-
ment 
sostenible, 
l’alimentació, 
l’agricultura, la 
pesca, i la 
seguretat i la 
policia 

l’Acord de 
col·laboració 
amb el Banc 
Mundial. 
 
S’afegeix la 
previsió per a 
2020, que no 
estava recollida 
al PES 

de l'Acció 
Exterior 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: No es van poder tirar endavant els projectes amb organitzacions multilaterals inicialment previstos. 
 

18 Banc 
Mundial 

Direcció 
General 
d’Afers 
Globals 

Projecte 
Reducció de la 
pobresa 
mitjançant 
estudis de 
conducta a 
Sud-àfrica, 
Etiòpia i el 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/490000100/2
310/0000 

 200.000 €     

Es consideren 
assolits de 
manera 
satisfactòria 
l’objecte i la 
finalitat de les 
subvencions 
atorgades 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Líban, del 
Mind, 
Behavior, and 
Development 
Team 
(eMBeD) 

20 

A altres 
institucions 
sense 
finalitat de 
lucre i altres 
ens 
corporatius 

Direcció 
General 
de l'Acció 
Exterior 

Suport a 
entitats de la 
societat civil 
de Catalunya 
que tenen 
interès i 
capacitat 
d’incidència 
internacional i 
en l’àmbit 
multilateral 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/482000100/2
310/0000 

354.000 € 

298.000 € 
 

És la suma 
de les 

subvencions 
atorgades 

que surten a 
continuació, 

punt 20 

26.000 € 26.000 € segons 
pressupost 

 
159.000 € 

L’import atorgat 
l’any 2019 és la 
suma de les 
següents 
subvencions 
La divergència 
entre l’import 
previst i l’atorgat 
és a causa de la 
publicació de 
l’Ordre 
VEH/165/2019, 
d’1 d’agost, de 
tancament 
pressupostari, la 
qual va 
impossibilitar la 
tramitació de 
nous expedients 
a partir d’aquella 
data 
S’afegeix la 
previsió 
per a 2020, que 
no estava 
recollida al PES 

Es consideren 
assolits de 
manera 
satisfactòria 
l’objecte i la 
finalitat de les 
subvencions 
atorgades el 
2019 
 
L’import atorgat 
al 2020 
correspon a la 
subvenció a 
l’ACUP 
 
La Direcció 
General d’Afers 
Globals passa a 
denominar-se 
Direcció General 
de l'Acció 
Exterior  
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: L’import atorgat el 2021 correspon a la subvenció a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) per contribuir al finançament de la III 
Conferència Mundial d’Educació Superior de la UNESCO que tindrà lloc els dies 18, 19 i 20 de maig de 2022 a Barcelona, d’acord amb el projecte d’activitats presentat per al 2021. 

20 
Associació 
Linguapax 
Internacio-
nal 

Direcció 
General 
d’Afers 
Globals 

Linguapax 
Internacional 
treballa per 
protegir 
i promoure la 
diversitat 
lingüística 
mundial per 
contribuir al 
diàleg i la pau 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/482000100/2
310/0000 

 40.000 €     

Aquesta 
subvenció es va 
atorgar atès 
l’interès 
de la Generalitat 
en el projecte 
presentat 
Actualment la 
subvenció està 
en fase de 
revisió 
de la justificació, 
per la qual cosa 
no es pot valorar 
el grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 

Es consideren 
assolits de 
manera 
satisfactòria 
l’objecte i la 
finalitat de la 
subvenció 
atorgada el 2019 

20 
Amics de la 
UNESCO de 
Barcelona 

Direcció 
General 
d’Afers 
Globals 

Facilitar el 
descobriment 
de la diversitat 
cultural i 
lingüística i 
promoure el 
diàleg, la 
convivència i 
el respecte per 
totes les 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/482000100/2
310/0000 

 14.000 €     

Aquesta 
subvenció es va 
atorgar atès 
l’interès 
de la Generalitat 
en el projecte 
presentat 
Actualment la 
subvenció està 

Es consideren 
assolits de 
manera 
satisfactòria 
l’objecte i la 
finalitat de la 
subvenció 
atorgada el 2019 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

cultures, les 
religions i les 
llengües del 
planeta. Ha 
treballat en la 
divulgació de 
la diversitat 
cultural a 
Catalunya i ha 
fet una 
important labor 
d’acostament 
a altres 
cultures. 

en fase de 
revisió 
de la justificació, 
per la qual cosa 
no es pot valorar 
el grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 

20 
Centre 
UNESCO de 
Catalunya 

Direcció 
General 
d’Afers 
Globals 

Facilitar la 
presència de 
Catalunya en 
escenaris i 
organismes 
internacionals 
rellevants. 
Promoure la 
presència i el 
posicionament 
de Catalunya 
en l’àmbit 
internacional, 
particularment 
a la UNESCO i 
l’ONU (amb un 
focus especial 
en temes 
d’educació, 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/482000100/2
310/0000 

 115.000 €     

Aquesta 
subvenció es va 
atorgar atès 
l’interès de la 
Generalitat en el 
projecte 
presentat 
Actualment la 
subvenció està 
en fase de 
revisió de la 
justificació, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 

Es consideren 
assolits de 
manera 
satisfactòria 
l’objecte i la 
finalitat de la 
subvenció 
atorgada a 2019 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Agenda 2030 i 
sostenibilitat) 

20 

Associació 
per a les 
Nacions 
Unides 
a Espanya 
(ANUE) 

Direcció 
General 
d’Afers 
Globals 

Defensa 
i promoció 
dels drets 
humans 
a Catalunya 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/482000100/2
310/0000 

 50.000 €     

Aquesta 
subvenció es va 
atorgar atès 
l’interès de la 
Generalitat en el 
projecte 
presentat 
 
Actualment la 
subvenció està 
en fase de 
revisió de la 
justificació, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 

Es consideren 
assolits de 
manera 
satisfactòria 
l’objecte i la 
finalitat de la 
subvenció 
atorgada el 2019 

20 

Associació 
Catalana 
d’Universi-
tats 
Públiques 
(ACUP) 

Direcció 
General 
d’Afers 
Globals 

Fomentar 
institucions 
d’educació 
superior que 
contribueixin a 
la 
transformació 
social tant a 
escala local 
com global, i 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/482000100/2
310/0000 

 26.000 € 26.000 € 26.000 €  159.000 € 

Aquesta 
subvenció es va 
atorgar atès 
l’interès de la 
Generalitat en el 
projecte 
presentat 
Per al 2018 no 
es va poder 
atorgar atesa 

L’aportació de 
2019 no es va 
poder gestionar 
abans de la 
publicació de 
l’Ordre 
VEH/165/2019, 
d’1 d’agost; per 
això s’ha tramitat 
com a subvenció 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

establir 
Catalunya com 
l’espai 
d’excel·lència 
en educació 
superior del 
sud d’Europa 

l’Ordre 
VEH/159/218, 
de 3 d’octubre, 
sobre 
operacions 
comptables de 
tancament de 
l’exercici 2018, i 
es va tramitar 
com a 
subvenció 
pendent l’any 
2019 
Es consideren 
assolits de 
manera 
satisfactòria tant 
l’objecte com la 
finalitat de la 
subvenció 
atorgada 
L’aportació per a 
les actuacions 
de 2019 no es 
va poder 
gestionar abans 
de l’Ordre 
VEH/165/2019, 
d’1 d’agost. Per 
això, actualment 
s’està tramitant 
com a 
subvenció 

pendent de 2019 
(26.000 euros) 
 
Es consideren 
assolits de 
manera 
satisfactòria 
l’objecte i la 
finalitat de la 
subvenció 
atorgada a 2020 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

pendent de 
2019 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Aquesta subvenció, destinada a contribuir al finançament de la III Conferència Mundial d’Educació Superior de la UNESCO, que tindrà lloc els dies 18, 
19 i 20 de maig de 2022 a Barcelona, està en fase de fiscalització prèvia de la justificació, per la qual cosa no es pot valorar el grau d’assoliment de l’objecte i la finalitat. 
 

20 PEN Català 

Direcció 
General 
d’Afers 
Globals 

Projecció 
internacional 
de la literatura 
i dels/de les 
escriptors/ores 
dels territoris 
de parla 
catalana 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/482000100/2
310/0000 

 50.000 €     

Aquesta 
subvenció es va 
atorgar atès 
l’interès de la 
Generalitat en el 
projecte 
presentat 
 
Actualment la 
subvenció està 
en fase de 
revisió de la 
justificació, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 

Es consideren 
assolits de 
manera 
satisfactòria 
l’objecte i la 
finalitat de la 
subvenció 
atorgada a 2019 

20 
Institut de 
Projecció 
Exterior de 
la Cultura 

Servei de 
la Catalu-
nya 
Exterior  

Subvenció 
destinada al 
finançament 
de les 
despeses 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/482000100/2
310/0000 

 3.000 €     

Aquesta 
subvenció es va 
atorgar atès 
l’interès de la 
Generalitat en el 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Catalana 
(IPECC) 

derivades de 
la realització 
de les plaques 
per als 
premiats, del 
lloguer de la 
sala i de la 
reprografia 
relatives al 
lliurament dels 
Premis Josep 
Maria Batista i 
Roca – 
Memorial Enric 
Garriga 
Trullols 

projecte 
presentat. Es 
consideren 
assolits de 
manera 
satisfactòria tant 
l’objecte com la 
finalitat de la 
subvenció 
atorgada 

Programa pressupostari: 232 Objectiu departamental: 6. Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al desenvolupament sostenible, la 
defensa dels drets humans i la pau 
Objectiu estratègic: 6.3 Promoure la innovació, la qualitat i l’eficàcia de la cooperació al desenvolupament 

22 
Entitats 
sense afany 
de lucre 

Direcció 
General 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 
dins de 
l’àrea de 
compe-
tència de 
la 
Secreta-

Cooperació 
per a la millora 
d’enfortiment 
de capacitats 
institucionals 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/490000100/2
320/0000 

15.000 € 14.388,8
8 € 

no 
prevista 0,00 € 15.000 € 0,00€ 

L’import atorgat 
l’any 2019 és 
l’import de la 
següent 
subvenció a 
VNG 
International 

Correcció de la 
partida 
pressupostària. 
 
L’any 2021 es 
preveuen 
15.000€. 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

ria 
d’Acció 
Exterior 
del 
Govern 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: L’any 2021 es preveuen 15.000 euros i es concedeix una subvenció de 13.300 euros a VNG International que finalment no s’executa. Es dona per 
finalitzada la línia de subvenció del PES 2019-2021 i no cal incorporar-la en les properes actualitzacions del PES 2019-2021. 
 

22 VNG 
International 

Direcció 
General 
de 
Coopera
ció al 
Desenvo-
lupament 

Cooperació 
per a la millora 
d’enfortiment 
de les 
capacitats 
institucionals 

Fons de la 
Generalitat 

EX0201 
D/490000100/2
320/0000 

15.000 € 14.388,88 
€ 0,00 € 0,00€ 15.000€ 0,00€ 

La subvenció 
atorgada a VNG 
International va 
complir la 
finalitat per a la 
qual es va 
concedir i es 
van dur a terme 
les activitats de 
manera 
satisfactòria 

L’any 2020 no es 
preveu cap 
subvenció. 
 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: L’any 2021 es preveuen 15.000 euros i es concedeix una subvenció a VNG-I per valor de 13.300 euros, però finalment la subvenció es revoca totalment 
perquè l’entitat incompleix l’obligació de justificació, perquè no ha pogut dur a terme l’activitat prevista. 
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Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament 

Seguiment de les línies obertes del PES 2019-2021. 

Actualització de 2022 

Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Programa pressupostari: 232 Objectiu departamental: 6. Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al desenvolupament sostenible, la defensa dels drets 
humans i la pau 
Objectiu estratègic: 6.1 Contribuir significativament a l’objectiu de desenvolupament sostenible “Pau, justícia i enfortiment institucional” 

25 
Associacions 
sense afany 
de lucre 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000 549.550 € 828.208,43 € 1.289.000 € 2.157.342,40 € 780.000 € 656.937,18 € 

Modificació: al 
PES aprovat no 
hi havia la 
previsió per al 
2020 
 
Actualment les 
subvencions 
estan en 
execució per la 
qual cosa no es 
pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 
 
L’import atorgat 
correspon a la 
suma de les 
subvencions 
que es 

Modificació: Al 
PES anterior no 
constava la 
previsió pel 
2021 
 
Les subvencions 
atorgades l’any 
2019 estan 
majoritàriament 
executades però 
no s’ha valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

reflecteixen a 
continuació, i la 
divergència 
entre l’import 
previst i 
l’executat és 
perquè les 
sol·licituds 
rebudes han 
estat d’un import 
més elevat que 
la previsió inicial 

de l’objecte ni la 
finalitat. 
 
L’import atorgat 
correspon a la 
suma de les 
subvencions que 
es reflecteixen a 
continuació amb 
número 25 i la 
divergència 
entre l’import 
previst el 2020 i 
l’executat 
s’explica perquè 
el nombre de 
sol·licituds 
rebudes ha estat 
més alt que la 
previsió inicial a 
causa de la 
COVID-19. 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: S’actualitza amb el convocat de 2021. 

26 
Associaci-
ons sense 
afany de 
lucre 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/7820001/232
0/0000 450 € 450 € 300.000 € 155.136,39 € segons 

pressupost 27.062,80 € 

Modificació al 
PES aprovat no 
hi havia la 
previsió per al 
2020 
  

Les subvencions 
atorgades l’any 
2019 estan 
majoritàriament 
executades però 
no s’ha valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Actualment les 
subvencions 
estan en 
execució, per la 
qual cosa no es 
pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte i 
finalitat. 
L’increment 
previst per al 
2020 respon a 
una previsió de 
respostes a la 
crisi de la 
COVID-19 
mitjançant 
subvencions 
amb un volum 
de despesa 
important del 
capítol VII 

tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecten ni 
la finalitat. 
 
La divergència 
entre l’import 
previst el 2020 i 
l’executat 
s’explica perquè 
l’import sol·licitat 
ha estat inferior 
a la previsió 
inicial. 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: S’esmena l’import convocat de 2020, i s’actualitza amb el convocat de 2021. 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

25 

Organitza-
ció 
Internacio-
nal de les 
Migracions 
(OIM) 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000 

 249.550 €  150.000 € 290.000 € 263.737,18 € 

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 

Les subvencions 
atorgades l’any 
2019 estan 
majoritàriament 
executades però 
no s’ha valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat. 
 
Actualment la 
subvenció de 
2020 està en 
execució, per la 
qual cosa no es 
pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

26 D/7820001/232
0/0000  450 €  0,00 € segons 

pressupost 26.262,8 € 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Les subvencions atorgades el 2019 i el 2020 s’han tancat satisfactòriament. La subvenció atorgada el 2021 està en execució. 

25 

Comissió 
Catalana 
d’Ajuda al 
Refugiat 
(CCAR) 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000 

 238.743,43 €  289.000 € 290.000 € 289.200 € 

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 

Les subvencions 
2019, 2020 i la 
prevista per al 
2021 es 
destinen a la 
mateixa 
actuació: 
Programa 
Català de 
Protecció de 
Defensors i 
Defensores de 
Drets Humans.  
 
La subvenció 
atorgada el 2019 
s’ha executat 
però no s’ha 
valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 

26 D/7820001/232
0/0000 

   1.000 €  800 € 



 

351 

 

 

Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat. 
 
Actualment la 
subvenció de 
2020 està en 
execució, per la 
qual cosa no es 
pot valorar el 
grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Les subvencions atorgades el 2019 i el 2020 s’han tancat satisfactòriament. La subvenció atorgada el 2021 està en execució, per la qual cosa no es 
poden valorar el grau d’assoliment de l’objecte ni la finalitat. 

25 

Associació 
Fòrum 
Social 
Mundial de 
les 
Economies 
Transforma-
dores 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000 

 100.000 €     

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 

La subvenció 
atorgada s’ha 
executat però no 
s’ha valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot concloure 
el grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat. 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada s’ha executat però no s’ha valorat tècnicament l’informe final ni s’ha tancat administrativament l’expedient, per la qual cosa no es 
poden concloure el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

25 Medcités 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000 

 60.000 €  100.000 €  104.000 € 

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 

Les subvencions 
2019 i 2020 es 
destinen a 
l’actuació 
Reforçament de 
les capacitats 
dels actors 
locals per a la 
inclusió de 
col·lectius 
vulnerables a la 
Mediterrània. 
 
La subvenció 
atorgada el 2019 
s’ha executat 
però no s’ha 
valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat. 



 

353 

 

 

Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

 
La subvenció 
2020 està en 
execució. 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Les subvencions atorgades el 2019 i el 2020 s’han tancat satisfactòriament. La subvenció atorgada el 2021 està en execució. 

25 Via 
Campesina 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000 

 100.000 €     

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 

La subvenció 
atorgada el 2019 
s’ha executat 
però no s’ha 
valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat. 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada el 2019 s’ha tancat satisfactòriament. 

25 
Associació 
Drets en 
Acció 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000 

 19.915 €     

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 

La subvenció 
atorgada el 2019 
s’ha executat 
però no s’ha 
valorat 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Desenvo-
lupament 

grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 

tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat. 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: L’informe final està pendent d’estudi. 

25 
Corporació 
Catalana de 
Mitjans 
Audiovisuals 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000 

 60.000 €  40.000 €   

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 

Les subvencions 
2019 i 2020 
s’han atorgat al 
projecte Latituds 
 
La subvenció 
atorgada el 2019 
s’ha executat 
però no s’ha 
valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat. 
 
La subvenció 
atorgada el 2020 
està en 
execució. 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Els pagaments del 2019 i 2020 corresponen al mateix projecte, que es troba en execució. 

25 
Assemblea 
Catalana de 
Cooperació 
per la Pau 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000 

   139.567 €   

 

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

26 D/7820001/232
0/0000 

   60.433 €   

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

25 
Arquitectes 
sense 
fronteres 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al  
Desenvo- 
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000 

   197.600 €   

 

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 

26 D/7820001/232
0/0000 

   2.400 €   
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

de l’objecte ni la 
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

25 

Farmamundi 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000 

   143.609 €   

 

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

26 D/7820001/232
0/0000 

   9.091 €   

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció s’ha tancat satisfactòriament. 

25 
Pallassos 
sense 
fronteres 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000 

   100.000 €    

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció 2020 s’ha tancat satisfactòriament. 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

25 

Unicef 
Comitè 
Catalunya 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000 

   297.123 €   

 

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d'acompliment 
de l'objecte ni la 
finalitat 
  
El 2020 es van 
atorgar dues 
subvencions a 
Unicef Comitè 
Catalunya 
mitjançant la 
partida 
pressupostària 
D/4820001/2320
/0000. 
Una actuació de 
resposta a la 
pandèmia 
provocada per la 
COVID-19 al 
Senegal amb 
una aplicació de 
37.123 euros, i 
una altra amb 
títol Protecció 
territorial, 
integrada i 
inclusiva dels 
nens migrats al 

26 D/7820001/232
0/0000 

   62.877 €   
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Marroc, amb 
una subvenció 
atorgada de 
260.000 euros. 
L’import 
consignat és la 
suma de les 
dues quantitats 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Una subvenció atorgada el 2020 s’ha executat però no s’ha valorat tècnicament l’informe final ni s’ha tancat administrativament l’expedient, per la qual 
cosa no es pot concloure el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. Una altra subvenció atorgada està pendent d’execució. 

25 

Creu Roja 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000 

   96.897,27 €   

 

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

26 D/7820001/232
0/0000 

   3.102,73 €   

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada el 2020 s’ha executat però no s’ha valorat tècnicament l’informe final ni s’ha tancat administrativament l’expedient, per la qual 
cosa no es pot concloure el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

25 
Metges del 
Món 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000 

   185.346,13 €   

 

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 

26 D/7820001/232
0/0000 

   14.432,66 €   
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

de l’objecte ni la 
finalitat  

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

25 
Fundació 
Save the 
Children 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000 

   200.000 €    

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat  

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció s’ha tancat satisfactòriament. 

25 

FETS -
Finançament 
ètic i Solidari 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000 

   118.200 €   

 

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

26 D/7820001/232
0/0000 

   1.800 €   

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

25 

Associació 
Internacional 
Peace 
Bureau 
Barcelona 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000 

   100.000 €    

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

27 
Governs 
dels països 
beneficiaris 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 455.525 € 605.524,60 

€ 540.000 € 450.000 € 250.000 € 147.714,67 € 

Modificació: al 
PES aprovat no 
hi havia la 
previsió per al 
2020 
 
Actualment les 
subvencions 
estan en 
execució, per la 
qual cosa no es 
pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat. 
 
L’import atorgat 
correspon a la 
suma de les 

Modificació: al 
PES anterior no 
constava la 
previsió per al 
2021 
  
Les subvencions 
atorgades l’any 
2019 estan 
majoritàriament 
executades però 
no s’ha valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

subvencions 
que es 
reflecteixen a 
continuació, i la 
divergència 
entre l’import 
previst i 
l’executat es 
deu al fet que no 
s’han presentat 
dues de les 
sol·licituds de 
subvenció 
previstes 

d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 
 
L’import atorgat 
correspon a la 
suma de les 
subvencions que 
es reflecteixen a 
continuació amb 
el número 27 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: S’actualitza amb el convocat de 2021. 

28 
Governs 
dels països 
beneficiaris 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/7900001/232
0/0000 44.475 € 44.475 € no 

previst 0,00 € no 
previst 2.285,33 € 

Actualment les 
subvencions 
estan en 
execució, per la 
qual cosa no es 
pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat. 

Les subvencions 
atorgades l’any 
2019 estan 
majoritàriament 
executades però 
no s’ha valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot concloure 
el grau 
d’acompliment 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

de l’objecte ni la 
finalitat. 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: S’actualitza amb el convocat de 2021. 

27 
Viceministeri 
de 
Cooperació 
al 
Desenvolu-
pament del 
Ministeri de 
Relacions 
Exteriors del 
Govern d’El 
Salvador 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

 205.524,60 €     Actualment les 
subvencions 
estan en 
execució, per la 
qual cosa no es 
pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

Actualment la 
subvenció s’ha 
executat però 
l’informe final no 
s’ha valorat 
tècnicament, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat. 

28 D/7900001/232
0/0000 

 44.475 €     

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció s’ha executat però l’informe final no s’ha valorat tècnicament, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de 
l’objecte ni la finalitat. 

27 
Governació 
Nariño, 
Colòmbia 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

 
250.000 €  

     

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 

Actualment la 
subvenció s’ha 
executat però 
l’informe final no 
s’ha valorat 
tècnicament, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

de l’objecte ni la 
finalitat. 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció s’ha executat però l’informe final no s’ha valorat tècnicament, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de 
l’objecte ni la finalitat. 

27 

Direcció 
Provincial de 
Gènere 
d’Inhambane 
- Moçambic 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

 150.000 €  250.000 € 250.000 €  

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 

La subvenció 
atorgada el 2019 
s’ha executat 
però no s’ha 
valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot concloure 
el grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat. 
 
La subvenció 
atorgada el 2020 
està en fase 
d’execució. 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada el 2019 s’ha executat però no s’ha analitzat l’informe final ni s’ha tancat administrativament l’expedient, per la qual cosa no es 
poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. Actualment la subvenció del 2020 està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’assoliment de l’objecte ni la finalitat. El 
nom del beneficiari per al 2020 és Ministeri de Gènere, Infància i Acció Social de la República de Moçambic (MGCAS). 

27 

Direcció 
Provincial de 
Salut 
d’Inhambane
- Moçambic - 
DPS I 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

   200.000 €    

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni  la 
finalitat. 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

27 

Direction de 
l'Equité et de 
l'égalité de 
genre du 
Sénégal 
(DEEG) 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000      14.7714,67 €   
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

28 D/7900001/232
0/0000      2285,33 €   

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat 

29 
Organismes 
Intergovern-
amentals 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 890.000 € 1.675.000 € 1.850.000 € 2.391.621,27€ 3.100.000 € 

 
5.352.858,04 

€ 

Modificació: al 
PES aprovat no 
hi havia la 
previsió per al 
2020  
 
Actualment les 
subvencions 
estan en 
execució, per la 
qual cosa no es 
pot valorar el 
grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 
 

Modificació: al 
PES anterior no 
constava la 
previsió per al 
2021 
 
Les subvencions 
atorgades l’any 
2019 estan 
majoritàriament 
executades però 
no s’ha valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

L’import atorgat 
correspon a la 
suma de les 
següents 
subvencions, i la 
divergència 
entre l’import 
previst i 
l’executat es 
deu al fet que 
les sol·licituds 
rebudes han 
estat d’un import 
més elevat que 
la previsió inicial 

la qual cosa no 
es pot concloure 
el grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 
 
L’import atorgat 
correspon a la 
suma de les 
següents 
subvencions, 
amb número 29, 
i la divergència 
entre l’import 
previst el 2020 i 
l’executat 
s’explica perquè 
el nombre de 
sol·licituds 
rebudes ha estat 
més alt que la 
previsió inicial 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: S’esmenen els imports convocats de 2019 i 2020, i s’actualitza amb el convocat de 2021. 

29 B 
Organismes 
Intergovern-
amentals 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/7900001/232
0/0000 

 325.000 €  218.379 € no 
previst 56.877 €  

Nova línia de 
subvenció que 
no estava 
reflectida al PES 
aprovat 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Desenvo-
lupament  

Al PES anterior 
no constava la 
subvenció 
atorgada el 2020 
 
L’import 
executat 
s’explica perquè 
les despeses 
previstes del 
capítol VII no es 
preveien i han 
estat importants 
per respondre a 
la COVID-19 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: S’esmenen els imports convocats de 2019 i 2020, i s’actualitza amb el convocat de 2021. 

29 PNUD 
Marroc 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

 200.000 €     

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’assoliment de 
l’objecte  
ni la finalitat 

La subvenció 
atorgada s’ha 
executat però no 
s’ha valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot concloure 
el grau 
d’acompliment 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

de l’objecte ni la 
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’assoliment de l’objecte ni la finalitat. 

29 

UNICEF 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000  45.000 €    250.000 €   

29 B D/7900001/232
0/0000  235.000 €       

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 

Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Al PES aprovat no hi constava aquesta convocatòria. La subvenció atorgada el 2019 s’ha executat però no s’ha valorat tècnicament l’informe final ni 
s’ha tancat administrativament l’expedient, per la qual cosa no es poden concloure el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. L’atorgada el 2021 està en execució. 

29 
Fons de les 
Nacions 
Unides pel 
Desenvolupa
ment del 
Capital 
(UNCDF) 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000  200.000 €       

29 B D/7900001/232
0/0000  90.000 €       

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 

Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Al PES aprovat no hi constava aquesta convocatòria. La subvenció atorgada s’ha executat però no s’ha valorat tècnicament l’informe final ni tancat 
administrativament l’expedient, per la qual cosa no es pot concloure el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

29 

Fons Central 
de Resposta 
a Emergèn-
cies de les 
Nacions 
Unides – 
CERF-
OCHA 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

 290.000 €  290.000 € 290.000 € 290.000 € 

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 

 
Les subvencions 
2019 i 2020 
s’han atorgat a 
un projecte de 
resposta a 
emergències 
 
La previsió del 
2021 també es 
destina a 
aquesta finalitat 
 
La subvenció 
atorgada el 2019 
s’ha executat 
però no s’ha 
valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot concloure 
el grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 
 
La subvenció 
atorgada el 2020 
està en execució 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Les subvencions atorgades el 2019 i 2020 s’han tancat satisfactòriament. La subvenció atorgada el 2021 està en execució, per la qual cosa no es 
poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

29 

PNUD Líban 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

 200.000 €  213.347 €   

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 

La subvenció 
atorgada el 2019 
s’ha executat 
però no s’ha 
valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot concloure 
el grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 
 
La subvenció 
atorgada el 2020 
està en execució 

29 B D/7900001/232
0/0000 

   76.653 €    

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada el 2019 s’ha executat però no s’ha valorat tècnicament l’informe final ni s’ha tancat administrativament l’expedient, per la qual 
cosa no es poden concloure el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. La subvenció atorgada el 2020 està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni 
la finalitat. 

29 UNRWA 
Palestina 

Agència 
Catalana 
de 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

 200.000 €  300.000 € 290.000 € 290.000 € 
Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 

La subvenció 
atorgada el 2019 
s’ha executat 
però no s’ha 



 

371 

 

 

Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’assoliment de 
l’objecte ni la 
finalitat 

valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot concloure 
el grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 
 
La subvenció 
atorgada el 2020 
està en execució 
 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada el 2019 s’ha tancat satisfactòriament. La subvenció atorgada el 2020 s’ha tancat satisfactòriament. L’import consignat s’ha 
modificat. La subvenció atorgada el 2021 està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

29 PNUD 
Tunísia 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

 150.000 €   250.000 € 246.5000 € 

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

La subvenció 
atorgada s’ha 
executat però no 
s’ha valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot concloure 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

el grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni  la 
finalitat 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada el 2019 s’ha executat però no s’ha valorat tècnicament l’informe final ni s’ha tancat administrativament l’expedient, per la qual 
cosa no es poden concloure el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. La subvenció atorgada el 2021 està en execució, per la qual cosa no es poden concloure el grau d’acompliment de l’objecte 
ni la finalitat. 

29 PNUD 
Guatemala 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

 150.000 €    290.000 € 

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

La subvenció 
atorgada s’ha 
executat però no 
s’ha valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot concloure 
el grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada s’ha executat però no s’ha valorat tècnicament l’informe final ni s’ha tancat administrativament l’expedient, per la qual cosa no es 
poden concloure el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. La subvenció atorgada el 2021 està en execució, per la qual cosa no es poden concloure el grau d’acompliment de l’objecte ni la 
finalitat. 

29 UNRWA 
Palestina 

Agència 
Catalana 
de 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

 90.000 €  100.000 €   
Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 

La subvenció 
atorgada s’ha 
executat però no 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

s’ha valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot concloure 
el grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada el 2020 s’ha executat però no s’ha valorat tècnicament l’informe final ni s’ha tancat administrativament l’expedient, per la qual 
cosa no es poden concloure el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

29 

ACNUR 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

   556.958,74 € 290.000 € 870.000 €  
Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

29 B D/7900001/232
0/0000 

   133.041,26 €    

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada el 2020 s’ha tancat satisfactòriament. 

29 PNUD 
Colòmbia 

Agència 
Catalana 
de 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

   282.810,53 €    
Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

29 B 

Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

D/7900001/232
0/0000 

   7.189,47 €   

la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

29 

OACNUDH 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

 150.000 €  248.505 € 290.000 € 290.000 €  

La subvenció 
atorgada el 2020 
s’ha tancat 
satisfactòriamen
t 

29 B D/7900001/232
0/0000    1.495 €     

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: S’esmenen els imports de les convocatòries de 2019 i 2020. La subvenció atorgada el 2019 i una de les dues subvencions atorgades el 2020 s’han 
tancat satisfactòriament. Una subvenció atorgada el 2020 està pendent de tancament per manca de l’informe final. La subvenció atorgada el 2021 està en execució. 

29 UNFPA 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

   200.000 € 400.000 € 449.952 €  

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment les subvencions estan en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

29 
Organització 
Panamerica-
na Salut 
(OPS) 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

   100.000 €  290.000 €  

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment les subvencions estan en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

29 ONU Dones 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

   200.000 € 400.000 € 400.000 €  

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la  
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Les subvencions atorgades el 2020 i 2021 estan en execució. 
 

29 
Programa 
mundial 
d’aliments 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000      580.000 €   
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

ció al 
Desenvo-
lupament 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

29 PNUD El 
Salvador 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000      290.000 €   

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es pot valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

29 
UNCCD 
United 
Nations 
Convention 
to Combat 
Desertificatio
n 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000      136.406,04 €   

29 B D/7900001/232
0/0000      13.377,40 €   

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

29 Gavi Alliance 
Agència 
Catalana 
de 
Coopera-

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000      290.000 €   
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

ció al 
Desenvo-
lupament 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

29 UN Habitat 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000      290.000 €   

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

29 
Organisme 
Internacional 
de Joventut 
(OIJ) 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000      100.000 €   

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

30 
Entitats 
sense afany 
de lucre a 
l’exterior 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 50.000 € 430.905,24 € 1.020.000 € 936.480,34€ 601.400 € 1.437.420 € 

Modificació: al 
PES aprovat no 
hi havia la 

Modificació:  
al PES anterior 
no constava la 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

ció al 
Desenvo-
lupament  

previsió per al 
2020 
 
Actualment les 
subvencions 
estan en 
execució, per la 
qual cosa no es 
pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 
 
L’import atorgat 
correspon a la 
suma de les 
següents 
subvencions, i la 
divergència 
entre l’import 
previst i 
l’executat és 
perquè les 
sol·licituds 
rebudes han 
estat d’un import 
més elevat que 
la previsió inicial 

previsió per al 
2021.  
Les subvencions 
atorgades l’any 
2019 estan 
majoritàriament 
executades però 
no s’ha valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot concloure 
el grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 
 
L’import atorgat 
correspon a la 
suma de les 
següents 
subvencions, 
amb número 30, 
i la divergència 
entre l’import 
previst el 2020 i 
l’executat 
s’explica perquè 
l’import sol·licitat 
ha estat inferior 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

a la previsió 
inicial a causa 
de la incertesa 
provocada per la 
pandèmia 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: S’esmenen els imports convocats de 2019 i 2020, i s’actualitza amb el convocat de 2021. 

31 
Entitats 
sense afany 
de lucre a 
l’exterior 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/7900001/232
0/0000 

 4.089 € 102.000 € 3.520 € segons 
pressupost 15.558 € 

Subvencions no 
previstes en el 
PES aprovat 
 
L’import atorgat 
correspon a la 
suma de les 
subvencions 
que es 
reflecteixen a 
continuació 
 
No es pot 
valorar el grau 
de compliment 
de la finalitat per 
a la qual es va 
atorgar perquè 
les subvencions 
es troben en 
execució 

Les subvencions 
atorgades l’any 
2019 estan 
majoritàriament 
executades però 
no s’ha valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot concloure 
el grau 
d'acompliment 
de l'objecte ni la 
finalitat 
 
L’import atorgat 
correspon a la 
suma de les 
següents 
subvencions, i la 
divergència 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

entre l’import 
previst el 2020 i 
l’executat 
s’explica perquè 
l’import sol·licitat 
ha estat inferior 
a la previsió 
inicial a causa 
de la incertesa 
provocada per la 
pandèmia  

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: S’esmena l’import convocat de 2020, i s’actualitza amb el convocat de 2021. 
 

30 

Association 
Union 
Nationale de 
la Femme 
Tunisienne à 
Sousse - 
UNFT 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

 50.000 €     

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

La subvenció 
atorgada s’ha 
executat però no 
s’ha valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot concloure 
el grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 



 

381 

 

 

Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada el 2019 s’ha tancat satisfactòriament. 

30 Maroc 
solidarité 
médico-
sociale 
(MS2) 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000      196.920 €   

31 D/7900001/232
0/0000      3.080 €   

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

30 

Moviment 
social global 
Marroc-
Partenariat 
Fons de 
dones-
Association 
Union 
d’Action 
Féministe de 
Tetouan 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

 100.000 €   100.000 €  

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

La subvenció 
atorgada s’ha 
executat però no 
s’ha valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot concloure 
el grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat  
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada el 2019 s’ha executat però no s’ha analitzat l’informe final ni s’ha tancat administrativament l’expedient, per la qual cosa no es 
poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

30 

Moviment 
social global-
Senegal-
Partaneriat 
Fons de 
dones-
GRAINES 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

 100.000 €  98.600 € 250.000 € 250.000 € 

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

La subvenció 
atorgada el 2019 
s’ha executat 
però no s’ha 
valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot concloure 
el grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 
 
La subvenció 
atorgada el 2020 
està en execució 
 
El 2021 s’ha 
previst una nova 
subvenció amb 
un objecte 
diferent, pendent 
de determinar 

31 D/7900001/232
0/0000 

   1.400 €   
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada el 2019 s’ha executat però no s’ha analitzat l’informe final ni s’ha tancat administrativament l’expedient, per la qual cosa no es 
poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. La subvenció atorgada el 2020 s’ha executat però no s’ha valorat tècnicament l’informe final ni s’ha tancat administrativament l’expedient, 
per la qual cosa no es poden concloure el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. La subvenció atorgada el 2021 està en execució. 

30 
Fórum 
Mulher-
Coordenaçã
o a Mulher 
para 
Desenvolvim
ento 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000    97880,34 €     

31 D/7900001/232
0/0000    2119,66 €     

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Convocatòria no inclosa al PES. Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es pot valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la 
finalitat. 

30 Front Line 
Defenders 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

 60.000 €     

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

La subvenció 
s’ha executat i 
s’ha constatat 
l’assoliment de 
l’objecte i la 
finalitat de la 
subvenció 

30 
Centre de 
Salut de 
BIHAC 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

 20.905,24 €     

Subvenció no 
prevista en el 
PES aprovat. No 
es pot valorar el 
grau 
d’assoliment de 
la finalitat per a 

La subvenció 
atorgada el 2019 
s’ha executat 
però no s’ha 
tancat 
administrativa-
ment 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

31 D/7900001/232
0/0000 

 4.089 €     

la qual es va 
atorgar perquè 
es troba en 
execució 

l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot concloure 
el grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada el 2019 s’ha executat però no s’ha tancat administrativament l’expedient, per la qual cosa no es poden concloure el grau 
d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

30 

RIPESS-Red 
interconti-
nental de 
promoción 
de la 
economía 
social 
solidaria 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

   100.000 €    

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada el 2020 està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

30 

Via 
Campesina - 
Lurbide- El 
Camino de 
la Tierra - 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

 100.000 €  100.000 €    

La subvenció 
s’ha executat i 
s’ha constatat 
l’assoliment de 
l’objecte i 
finalitat de la 
subvenció 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

30 

Fundación 
para la 
Antropología 
Forense de 
Guatemala 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

   290.000 €    

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció atorgada el 2020 s’ha executat però no s’ha analitzat l’informe final ni s’ha tancat administrativament l’expedient, per la qual 
cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

30 
Fondo 
Lunaria 
Colòmbia 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

   100.000 € 250.000 € 250.000 €  

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la  
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment les subvencions del 2020 i del 2021 estan en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

30 
Urgent 
Action Fund 
(UAF) 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000 

   150.000 €    

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

de l’objecte ni la 
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

30 
Habitat 
International 
Coalition 
(HIC) 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000      200.000 €   

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

30 
Association 
Forum de 
Femmes Au 
Rif 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000      100.000 €   

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

30 Asticude 
Agència 
Catalana 
de 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000      190.500 €   
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

31 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

D/7900001/232
0/0000      9.500 €   

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

30 
Corporación 
Opción 
Legal 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4900001/232
0/0000      247.022 €   

31 D/7900001/232
0/0000      2.978 €   

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

32 

Ens públic 
de la 
Generalitat 
de 
Catalunya, 
ICIP 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al  
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 Fons de la 
Generalitat 

D/4408140/232
0/0000  30.000 € 60.000 € 60.000 € 100.000 € 60.000 € 

Al PES aprovat 
no hi constava 
aquesta 
convocatòria 
 
No es pot 
valorar el grau 
de compliment 
de la finalitat per 
a la qual es va 
atorgar perquè 
la subvenció es 
troba en 
execució 

AL PES anterior 
no constava la 
previsió per al 
2021 
 
Actualment les 
subvencions 
estan en 
execució, per la 
qual cosa no es 
pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

de l’objecte ni la 
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada el 2019 s’ha tancat satisfactòriament. La subvenció atorgada el 2020 s’ha executat però no s’ha analitzat l’informe final ni s’ha 
tancat administrativament l’expedient, per la qual cosa no es pot valorar el grau d’acompliment de l’objecte. La subvenció atorgada el 2021 es troba en execució. 
Programa pressupostari: 232 Objectiu departamental: 6. Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al desenvolupament sostenible, la defensa dels drets 
humans i la pau 
Objectiu estratègic: 6.1 Contribuir significativament a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible “Pau, justícia i enfortiment institucional” 
6.2 Impulsar l’enfortiment del sector de la cooperació al desenvolupament i les capacitats dels actors de desenvolupament catalans 

33 
Associacions 
sense afany 
de lucre 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000  620.000 € 1.177.780 € 1.498.466 € 1.330.000 € 1.994.045 € 

Subvencions no 
previstes en el 
PES aprovat 
 
L’import atorgat 
correspon a la 
suma de les 
següents 
subvencions 
 
No es pot 
valorar el grau 
de compliment 
de la finalitat per 
a la qual es va 
atorgar perquè 
les subvencions 
es troben en 
execució 

 
Modificació: al 
PES anterior no 
constava la 
previsió per al 
2021 
 
Les subvencions 
atorgades l’any 
2019 estan 
majoritàriament 
executades però 
en alguns casos 
no s’ha valorat 
tècnicament 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
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pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

es pot concloure 
el grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat (detall 
en les fitxes 
d’execució amb 
número 33). 
 
La majoria de 
les subvencions 
atorgades l’any 
2020 estan en 
execució i no es 
pot concloure el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat (detall 
en les fitxes 
d’execució amb 
número 33). 
 
La despesa 
atorgada el 2020 
ha estat 
lleugerament 
superior a la 
prevista i 
correspon a la 
suma de les 
següents 
subvencions 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: S’esmenen els imports convocats de 2019 i 2020, i s’actualitza amb el convocat de 2021. 

34 
Associacions 
sense afany 
de lucre 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/7820001/232
0/0000   191.420 € 50.534 € segons 

pressupost  
Subvencions no 
previstes en el 
PES aprovat 

Actualment les 
subvencions 
estan en 
execució, per la 
qual cosa no es 
pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 
 
La despesa 
atorgada el 2020 
ha estat 
lleugerament 
inferior a la 
prevista i 
correspon a la 
suma de les 
següents 
subvencions 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: S’esmena l’import convocat de 2020, i s’actualitza amb el convocat de 2021. 

33 

Fons Català 
de 
Cooperació 
al 
Desenvolu-

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000  200.000 €  250.000 € 250.000 € 250.000 € 

Subvenció no 
reflectida en el 
PES aprovat. No 
es pot valorar el 
grau de 

La subvenció 
atorgada el 2019 
s’ha tancat 
satisfactòriamen
t  
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

pament 
(FCCD) 

Desenvo-
lupament 

compliment de 
la finalitat per a 
la qual es van 
atorgar perquè 
es troben en 
execució 

 
La subvenció 
atorgada el 2020 
està en 
execució, per la 
qual cosa no es 
pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció atorgada el 2020 s’ha executat però no s’ha analitzat l’informe final ni s’ha tancat administrativament l’expedient, per la qual 
cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. La subvenció atorgada el 2021 està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la 
finalitat. 

33 

Lafede.cat 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000  160.000 €  190.800 € 200.000 € 219.000 € 

Subvenció no 
reflectida en el 
PES aprovat. No 
es pot valorar el 
grau de 
compliment de 
la finalitat per a 
la qual es van 
atorgar perquè 
es troben en 
execució 

Actualment la 
subvenció 
atorgada el 2019 
s’ha executat 
però no s’ha 
analitzat 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 
 

34 D/7820001/232
0/0000    9.200 €  6.000 €  
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gestor Objecte Font 
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pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

La subvenció 
atorgada el 2020 
està en 
execució, per la 
qual cosa no es 
pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat. 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Les subvencions atorgades el 2019 i el 2020 s’han tancat satisfactòriament. La subvenció atorgada el 2021 està en execució. 

33 
Associació 
Coordinador
a pel 
Comerç Just 
i les 
Finances 
Ètiques 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000    118.600 €  200.000 €   

34 D/7820001/232
0/0000    11.400 €     

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Convocatòria no prevista al PES. La subvenció atorgada el 2020 i el 2021 està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment 
de l’objecte ni la finalitat. 

33 Coordinado-
ra de Lleida 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000  100.000 €  100.000 € 100.000 € 118.450 € 

Subvenció no 
reflectida en el 
PES aprovat. No 
es pot valorar el 
grau de 
compliment de 
la finalitat per a 
la qual es van 

La subvenció 
atorgada el 2019 
s’ha tancat 
satisfactòriamen
t. 
 
La subvenció 
atorgada el 2020 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

atorgar perquè 
es troben en 
execució. 

està en 
execució, per la 
qual cosa no es 
pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat. 

34 D/7820001/232
0/0000      1.550 €   

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Les subvencions atorgades el 2020 i el 2021 estan en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

33 

Coordinado-
ra de Girona 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000  100.000 €  96.500 € 100.000 € 118.500 € 

Subvenció no 
reflectida en el 
PES aprovat. No 
es pot valorar el 
grau de 
compliment de 
la finalitat per a 
la qual es van 
atorgar perquè 
es troben en 
execució 

La subvenció 
atorgada el 2019 
s’ha executat 
però no s’ha 
analitzat 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 
 

34 D/7820001/232
0/0000    3.500 €  1.550 €  
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

La subvenció 
atorgada el 2020 
està en 
execució, per la 
qual cosa no es 
pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada el 2019 s’ha executat però no s’ha analitzat l’informe final ni s’ha tancat administrativament l’expedient, per la qual cosa no es 
poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. Les subvencions atorgades el 2020 i el 2021 estan en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni 
la finalitat. 

33 

Taula 
catalana per 
la pau i els 
drets 
humans a 
Colòmbia 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000  60.000 €  80.000 € 120.000 € 117.500 € 

Subvenció no 
reflectida en el 
PES aprovat. No 
es pot valorar el 
grau de 
compliment de 
la finalitat per a 
la qual es van 
atorgar perquè 
es troben en 
execució 

La subvenció 
atorgada el 2019 
s’ha executat 
però no s’ha 
analitzat 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 
 
La subvenció 
atorgada el 2020 



 

395 

 

 

Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

està en 
execució, per la 
qual cosa no es 
pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

34 D/7820001/232
0/0000      2.500 €   

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Les subvencions atorgades el 2019 i el 2020 s’han executat però no s’ha analitzat l’informe final ni s’ha tancat administrativament els expedients, per la 
qual cosa no es pot valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. La subvenció atorgada el 2021 esta en execució. 

33 

FCCD 
(sobirania 
alimentària 
Cassamance 
Senegal) 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000  50.000 €  88.566,32 € 200.000 € 193.095 € 

Subvenció no 
reflectida en el 
PES aprovat. No 
es pot valorar el 
grau de 
compliment de 
la finalitat per la 
qual es van 
atorgar perquè 
es troben en 
execució 

La subvenció 
atorgada el 2019 
s’ha executat 
però no s’ha 
analitzat 
l’informe final ni 
tancat 
administrativa-
ment 
l’expedient, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

grau 
d'acompliment 
de l'objecte ni la 
finalitat 
 
La subvenció 
atorgada el 2020 
està en 
execució, per la 
qual cosa no es 
pot valorar el 
grau 
d'acompliment 
de l'objecte ni la 
finalitat 

34 D/7820001/232
0/0000      6.905 €   

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada el 2019 s’ha executat però no s’ha analitzat l’informe final ni tancat administrativament l’expedient, per la qual cosa no es pot 
valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. Actualment les subvencions atorgades el 2020 i el 2021 estan en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de 
l’objecte ni la finalitat. 

33 
FCCD 
(Ciutats 
Defensores) 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000    30.000 €  30.000 €  

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

de l’objecte ni la 
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada el 2020 s’ha tancat satisfactòriament. La subvenció atorgada el 2021 està en execució. 

33 

Fons 
Territorials - 
Coordinado-
ra de Lleida 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000    242.500 € 300.000 € 275.000 €  

Actualment la 
subvenció 
atorgada el 2020 
està en 
execució, per la 
qual cosa no es 
pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

34 D/7820001/232
0/0000    7.500 €  25.000 €  

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment les subvencions atorgades el 2020 i el 2021 estan en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la 
finalitat. 

33 

Fons 
Territorials –  
Coordinador
a d’ D'ONG 
Solidàries de 
les 
Comarques 
Gironines i 
l'Alt 
Maresme 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000    242.500 €  275.000 €   

34 D/7820001/232
0/0000    7.500 €  25.000 €   



 

398 

 

 

Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment les subvencions atorgades el 2020 i el 2021 estan en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la 
finalitat. La convocatòria no estava inclosa al PES. 

33 ACUP 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000  50.000 €  59.000 € 60.000 € 0 €  

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada el 2019 s’ha tancat satisfactòriament. La convocatòria del 2019 no estava inclosa al PES. La subvenció atorgada el 2020 està en 
execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

34 

Fons Català 
de 
Cooperació 
al 
Desenvolu-
pament 
(FCCD -
Senegal) 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/7820001/232
0/0000    11.433,68 €  6.905€  

Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
de l’objecte ni la 
finalitaT 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

33 
Coordinador
a de festivals 
i mostres de 

Agència 
Catalana 
de 

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/4820001/232
0/0000      197.500 €   
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

34 
cinema de 
Catalunya 
(CFF) 

Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament 

D/7820001/232
0/0000      2.500 €   

Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: Actualment la subvenció està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 

35 
Organismes 
intergovern-
amentals 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/7900001/232
0/0000   50.000 € 0,00 € segons 

pressupost 0,00 € 
Subvencions no 
previstes en el 
PES aprovat 

La despesa 
prevista el 2020 
no ha estat 
atorgada 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: No s’ha atorgat cap subvenció en aquesta línia del PES 2019-2021. Es dona per finalitzada la línia de subvenció del PES 2019-2021 i no cal incorporar-
la en les properes actualitzacions del PES 2019-2021. 

36 Universitats 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/4490008/232
0/0000   59.108 € 59.108 € 100.000 € 0,00 € 

Subvencions no 
previstes en el 
PES aprovat 

Modificació: al 
PES anterior no 
constava la 
previsió per al 
2021 
 
Actualment la 
subvenció està 
en execució, per 
la qual cosa no 
es pot valorar el 
grau 
d’acompliment 
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Núm. Beneficiari Òrgan 
gestor Objecte Font 

finançament 
Partida 

pressupostària 

IMPORT Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2019 

Conclusions 
seguiment i 

avaluació any 
2020 

2019 2020 2021 
Previsió Convocat Previsió Convocat Previsió  Convocat 

de l’objecte ni la 
finalitat 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada el 2020 està en execució. 

36 
Universitat 
Rovira i 
Virgili 

Agència 
Catalana 
de 
Coopera-
ció al 
Desenvo-
lupament  

OE 6.1 
 
OE 6.2 

Fons de la 
Generalitat 

D/4490008/232
0/0000   59.108 € 59.108 € 100.000 €   

Modificació: al 
PES anterior no 
constava la 
previsió per al 
2020 ni 2021.  
 
La subvenció 
atorgada el 2020 
està en execució 

 Seguiment línies obertes PES 2019-2021 
Conclusions seguiment i avaluació any 2021: La subvenció atorgada el 2020 està en execució, per la qual cosa no es poden valorar el grau d’acompliment de l’objecte ni la finalitat. 
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