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Introducció 
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en l’exposició de motius 
estableix, per a les administracions públiques, la necessitat d'elaborar plans estratègics de 
subvencions que relacionin els objectius i els efectes que es pretenen aconseguir, amb els 
costos previsibles i les seves fonts de finançament, per tal d'adequar les necessitats 
públiques que s'han de cobrir a través de les subvencions amb les previsions de recursos 
disponibles, amb caràcter previ al seu naixement de forma plurianual.  
 
Aquesta norma també estableix els principis que han regir en la gestió de les subvencions: 
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.  
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'administració atorgant.  
c) Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics. 
 
Amb l’aprovació d’aquest Pla estratègic de subvencions es compleix amb el mandat legal 
bàsic que s’estableix a l’article 8.1 de l’esmentada Llei, que disposa que “els òrgans de les 
Administracions públiques o qualsevol ens que proposi l’establiment de subvencions, amb 
caràcter previ, haurà 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 seves fonts de finançament, que es supeditarà, en tot cas, als 
objectius d’estabilitat pressupostària”.  
 
Així mateix, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei general de subvencions, estableix en l’article 10.1 que “els plans estratègics de 
subvencions es configuren com un instrument de planificació de les polítiques públiques que 
tinguin com a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció 
d’una finalitat pública”. 
 
L’article 11 del mateix Reial decret estableix que s’ha d’aprovar un pla estratègic per a cada 
departament, que inclogui les subvencions tant dels seus òrgans com dels organismes i 
altres organismes públics que hi estiguin vinculats i que proposin l’establiment de 
subvencions. També determina que els plans estratègics han de contenir previsions per a un 
període de vigència de tres anys, llevat que sigui convenient establir un pla estratègic de 
durada diferent per l’especial naturalesa del sector afectat. 
 
El Pla estratègic de subvencions és, també, un instrument al servei del principi de la 
transparència, que es recull a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació i bon govern.  
 
Aquesta major transparència, unida a la diversitat d’instruments que s’articulen en la Llei, 
incideixen de forma directa en un increment dels nivells d’eficiència i eficàcia en la gestió de 
la despesa pública relativa a les subvencions.  
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El Reial decret determina també que la Intervenció General ha de fer el control financer del 
Pla estratègic, d’acord amb el que estableix la disposició addicional dissetena de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
D’altra banda, no estan incloses en aquest Pla estratègic de subvencions les transferències 
entre els departaments i el seu sector públic. 
 
Per tot això, el Pla estratègic de subvencions és un instrument en què conflueixen: 
 la materialització dels principis que regulen la concessió de les subvencions i la seva 

justificació; 
 la planificació de la política en la matèria de foment d'activitats d'utilitat pública o interès 

social o de promoció d'una finalitat pública d'un determinat departament; 
 les mesures de control de les subvencions, que permeten, amb l’avaluació, una millora de 

les futures subvencions mitjançant les correccions oportunes que s'observen, per la qual 
cosa qualsevol pla ha de recollir el seguiment i control de l'activitat de subvencions. 

 
El Pla estratègic de subvencions ha de cenyir-se a tot allò que disposa el 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. 
 
 
1. Desenvolupament del Pla 
 
1.1. Objecte 
 
És objecte d’aquest Pla estratègic de subvencions l’establiment normalitzat de canals de 
cooperació per coordinar els diferents òrgans de gestió del Departament i dels organismes 
públics que hi estan vinculats, i que proposen l’establiment de subvencions i ajuts, per 
garantir la major eficiència i eficàcia en la implementació de les polítiques públiques que 
tinguin com a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de 
promoció. 
El Pla esdevé un instrument de gestió, planificació i control de les polítiques públiques de 
contingut subvencional que desenvolupa el Departament i el seu sector públic, com a 
atorgant d’ajuts i subvencions, i una eina al servei de la ciutadania per donar a conèixer la 
política de subvencions. 
 
 
1.2. Naturalesa jurídica  
 
El Pla té caràcter programàtic, no normatiu, i el seu contingut no genera ni drets ni 
obligacions a favor dels potencials beneficiaris, els quals no poden exigir indemnitzacions o 
compensacions de cap mena, en el supòsit que el Pla no es porti a la pràctica en els seus 
propis termes.  
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La seva efectivitat queda condicionada a posar en pràctica les diferents línies de subvenció, 
atenent −entre d’altres condicionants− les disponibilitats pressupostàries de cada exercici. 
 
 
1.3. Àmbit d’aplicació  
 
1.3.1. Subjectiu 
 
Aquest Pla s’aplica a les subvencions i ajuts que concedeixi el Departament d’Educació i els 
organismes públics que hi estan vinculats, i que també proposen l’establiment de 
subvencions o ajuts.  
 
A aquest efecte, els òrgans gestors del Departament d’Educació que concedeixen ajuts i 
subvencions són els següents: 
- Gabinet i Secretaria General d’Ensenyament (EN01) 
 Direcció General de Centres Públics (EN0119) 
 Direcció General de Centres Concertats i Privats (EN0120) 

- Secretaria de Polítiques Educatives (EN07) 
 

A més, com a part de l’administració institucional depenent del Departament d’Educació, hi 
ha els òrgans següents: 
- Fundació Privada Escola Superior de Música de Catalunya (Entitat 8220) 
- Consorci d’Educació de Barcelona (Entitat 7870) 
 
1.3.2. Objectiu 
 
Aquest Pla s’aplica a les subvencions i ajuts que concedeix el Departament d’Educació a 
través dels òrgans i entitats detallats a l’apartat anterior, que s’estableixen en els termes 
següents: 
 

- Subvenció: És el lliurament dinerari, sense contraprestació directa dels beneficiaris, que 
es destina a finançar operacions de l’ens perceptor amb caràcter finalista que responguin 
al foment d’una activitat pública o interès social, o a la promoció d’una finalitat pública, 
sempre que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un objectiu, un fi o un propòsit 
determinat, a l’execució d’un projecte, a la realització d’una activitat, a l’adopció d’un 
comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d’una situació, 
i que el beneficiari hagi de complir les obligacions materials i formals que s’hagin 
establert. 

 

- Ajut: És la disposició de fons públics que es fa sense contraprestació, a favor de 
persones físiques o jurídiques per raó del seu estat, situació o fet en què es trobin o 
suportin, amb la finalitat de garantir-ne les necessitats i drets bàsics, o d’altres raons 
d’interès general, d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació. Els premis atorgats amb 
sol·licitud prèvia s’inclouen en aquesta categoria. També s’hi inclouen els ajuts amb 
caràcter indemnitzatori per compensació de pèrdues o altres danys. 
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En qualsevol cas les línies d’ajuts i subvencions han de complir el que disposa el capítol IX 
del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya. 
 
1.4. Principis  
 
La concessió de subvencions i ajuts es porten a terme d’acord amb els principis següents:  
- Publicitat i transparència, que garanteixen la igualtat d'informació per a l'accés a 

subvencions que tinguin com a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès 
social o de promoció d’una finalitat pública. 

- Objectivitat, igualtat i no discriminació.  
- Eficàcia i eficiència, que consisteixen en l'optimització dels recursos públics assignats a 

cada programa, sense que en cap moment es puguin sobrepassar les limitacions legals 
i/o pressupostàries establertes.  

 
 
1.5. L’establiment d’ajuts i subvencions  
 
1.5.1. Requisits bàsics i limitacions  
 
És un requisit bàsic per a l’establiment efectiu de les subvencions i ajuts previstos en aquest 
Pla, incloure les consignacions pressupostàries corresponents en els pressuposts anuals i 
aprovar les bases reguladores de la seva concessió, amb les corresponents convocatòries 
anuals o bé el corresponent conveni subvencional o resolució de concessió de subvenció 
directa d’aquestes, segons els casos que es prevegin legalment.  
 
Així mateix, l’establiment de les subvencions i ajuts queda supeditat al compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa les consignacions pressupostàries que 
s’aproven i les bases que regulen la concessió s’han d’ajustar en cada moment a aquests 
objectius.  
 
1.5.2. Període de vigència i termini necessari per a la seva consecució 
 
L’establiment de subvencions per part del Departament d’Educació i dels organismes públics 
que hi estan vinculats, i que proposen l’establiment de subvencions per al període 2019-
2021, s’han d’ajustar al que preveu aquest Pla, que pot ser ampliat una vegada s’hagin 
analitzat i avaluat les línies inicials aprovades, i sempre tenint en compte les limitacions que 
s’indiquin en aquest document.  
 
El termini necessari per a la consecució, realització o assoliment de cadascuna de les línies 
de subvencions (en què s’inclouen les subvencions concurrència), s’ha de regular de forma 
expressa en la convocatòria o bases reguladores, en la resolució de subvenció directa o en 
el conveni regulador.  
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1.6. Modalitats de concessió  
 
Les subvencions i ajuts que s’enquadren en aquest Pla s’atorguen mitjançant alguna de les 
modalitats següents:  
- En règim de concurrència competitiva, que és quan la concessió de subvencions 

s’estableix mitjançant un ordre de prelació de les sol·licituds que s’han presentat, 
conforme els criteris de valoració que s’han fixat a les bases reguladores i en la 
convocatòria.  

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

- Concessió directa, d’acord amb els casos següents:  
 Previstes nominativament en el pressupost de cada departament o entitat. Les 

modificacions pressupostàries que es facin i que tinguin per objecte establir 
subvencions nominatives, comportaran l’obligació de modificar aquest Pla, i caldrà 
definir expressament les finalitats, els objectius, els mitjans i el sistema d’avaluació i 
control de cadascuna d’aquestes noves nominatives.  

 Les que vinguin imposades per normes de rang legal.  
 Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s’acreditin raons 

d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que 
dificultin la seva convocatòria pública.  

En qualsevol cas, el marc legal que cal aplicar per a l’atorgament mitjançant concessió 
directa és el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol que 
n’aprova el Reglament. 

 
 
1.7. Beneficiaris i matèries respecte dels quals s’establiran ajuts i subvencions  
 
El Departament d’Educació i els organismes públics que hi estan vinculats i que proposen 
l’establiment de subvencions, atorguen les subvencions mitjançant convocatòria pública o a 
través de la signatura de convenis subvencionals o resolucions de concessió directa a favor 
dels beneficiaris, amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o 
interès social, per promoure la consecució de fins públics atribuïts a les seves competències. 
Es consideren beneficiàries totes les persones físiques o jurídiques, entitats o associacions 
públiques o privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus de comunitat econòmica 
que hagi de fer l’activitat o el projecte, que fonamenti l’atorgament de la subvenció o es trobi 
en situació que en legitimi la concessió. 
 
Les formes jurídiques admissibles per obtenir la condició de beneficiari són les que estableix 
l'article 11 de la Llei general de subvencions, que cal concretar en les respectives bases 
reguladores. 
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Les matèries de subvenció del Departament d’Educació i dels organismes públics que hi 
estan vinculats, i que proposen l’establiment de subvencions, són les següents: 
 

- Educació general (Programa 421) 
- Educació universitària (Programa 422) 
- Serveis complementaris a l’educació (Programa 424) 
- Beques i ajuts a l’estudi (Programa 425) 
- Formació del personal docent (Programa 426) 

 
 
1.8. Objectius estratègics del Departament 
 
S’entén per objectiu estratègic el propòsit o la finalitat que, per ser primordial, significativa o 
rellevant, motiva l’acció subvencionadora. 
 
Els objectius estratègics (OE) de la política de subvencions del Departament d’Educació i els 
organismes públics que hi estan vinculats, i que proposen l’establiment de subvencions 
deriven del Pla departamental o Pla d’acció de les entitats per al període 2018-2021, i són 
els següents: 
 
Objectiu departamental 1. Bastir un projecte propi del Sistema Educatiu de Catalunya 
- OE1.1. Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius i actualitzar els models 

pedagògics. 
- OE1.3. Reduir l'abandonament prematur dels estudis. 
- OE1.5. Garantir el finançament just dels centres educatius que imparteixen 

ensenyaments no universitaris artístics i esportius. 
- OE1.6. Garantir l'equilibri territorial, l'equitat, la inclusió i la cohesió social en el sistema 

educatiu. 
- OE1.7. Augmentar els vincles de la formació professional amb l'entorn empresarial, 

industrial, territorial i sectorial.   
 
Objectiu departamental 3. Un model que garanteixi l'accés i l'èxit educatiu per a 
tothom 
- OE3.1. Augmentar la corresponsabilitat del món municipal en el sistema educatiu. 
- OE3.3. Potenciar l’aprenentatge al llarg de la vida. 
- OE3.4. Aconseguir que tots els alumnes siguin escolaritzats a l'ensenyament en igualtat 

de condicions, mitjançant l'equitat en l'accés als serveis complementaris. 
 
Objectiu departamental 4. El professorat: peça clau del sistema educatiu de Catalunya 
- OE4.2. Potenciar la formació dels professors. 

 
Objectiu departamental 5. Garantir l'equitat en l'escolarització 
- OE5.1.  Afavorir l'escolarització dels alumnes en situació econòmica desafavorida 

mitjançant la concessió de beques i ajuts a l'estudi. 
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Objectiu departamental 6. Garantir el bon funcionament dels centres que imparteixen 
ensenyaments de nivell universitari 
- OE6.1.  Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen ensenyaments de règim 

especial de nivell universitari. 
 
 
1.9. Línies i programes d’ajuts i subvencions 
 
El Departament d’Educació i els organismes públics que hi estan vinculats, i que proposen 
l’establiment d’ajuts i subvencions, defineixen en aquest Pla estratègic de subvencions les 
diferents línies i programes de subvenció, que s’emmarquen sempre en els objectius 
estratègics de la política de subvencions.  
 
En el detall del Pla es desenvolupen les diferents línies de subvenció de cadascun dels 
òrgans del Departament i dels organismes públics que hi estan vinculats i que proposen 
l’establiment de subvencions. A cada línia d’ajut es fa esment als punts següents: 
1. La denominació de l’ajut o subvenció  
2. Pla d’acció: 
 Forma d’atorgament 
 Calendari d’elaboració 
 Sector al qual es dirigeix la línia 

3. Centre gestor de la línia 
4. Els objectius i efectes  
5. Termini necessari per a la seva consecució 
6. Indicadors  
7. Perfil dels beneficiaris 
8. Programa pressupostari 
9. Costos previsibles 
10. Fonts de finançament  
11. Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions. 

 
La relació de les diferents línies d’ajuts i subvencions només tindrà eficàcia quan aproven les 
bases i la convocatòria corresponents, i sense perjudici de les modificacions que s’hi vulguin 
introduir. Així mateix les subvencions directes només són efectives des que es concedeixen. 
 
A l’annex 1 d’aquest Pla s’esmenten totes les línies del Departament d’Educació i dels 
organismes públics que hi estan vinculats, i que proposen l’establiment de subvencions. 
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1.10. Pla de finançament 
 
Les subvencions del Pla es financen amb els fons propis del Departament o els organismes 
públics que hi estan vinculats, i que proposen l’establiment de subvencions i ajuts; així 
mateix, si és el cas, es cofinancen amb altres administracions o ens.  
 
Segons la finalitat de les subvencions, van amb càrrec del capítol IV o VII del pressupost de 
despesa del Departament d’Educació. 
 
Les quanties assignades a cadascuna de les línies de subvenció previstes en aquest Pla 
s’establiran en el pressupost anual que aprovi el Parlament de Catalunya per al 
Departament d’Educació. Tot i això, els programes de subvencions i ajuts resten 
condicionats a l’existència de dotació pressupostària adient i suficient.  
 
El Pla estratègic de subvencions ha d’adequar automàticament els imports de les línies 
subvencionables als imports que resultin de les modificacions pressupostàries que es 
produeixin al llarg del seu període de vigència. 
 
1.11. Període de vigència 
 
Les previsions del present Pla estratègic de subvencions tenen un període de vigència de 3 
anys, que comprèn els exercicis 2019, 2020 i 2021. 
 
1.12. Seguiment i avaluació 
 
D’acord amb l'article 12.1.c del Reglament de la Llei general de subvencions, els plans 
estratègics han d'incloure el règim de seguiment i avaluació contínua que s’aplica a les 
diferents línies de subvencions (en què s’inclouen les subvencions sense concurrència) que 
s'hi estableixin. 
 
Per facilitar aquest seguiment, i també determinar el grau en què s’assoleixen els objectius 
previstos per a cada política pública i en cadascuna de les actuacions realitzades que 
compten amb finançament del Departament o l’entitat, s'estableix un sistema que 
s’estructura en dues actuacions:   
- l’ús d’indicadors que permetin mesurar els resultats de la implantació de les diferents 

línies d’actuació subvencional, i  
- el treball de comprovació dins el marc d’actuació de control financer. 
 
Cadascuna de les unitats responsables de cada matèria objecte de subvenció o ajut, ha 
d’establir, respecte dels seus programes, el quadre d’indicadors que s’utilitzaran per avaluar 
l’assoliment dels objectius previstos per a cadascun dels programes.  
 
Si, com a resultat dels informes de seguiment dels tècnics responsables dels programes, 
existeixen línies de subvencions o ajuts que s’allunyen de la consecució dels objectius fixats, 
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o d’aquell que sigui adequat pel que fa als recursos invertits, podran ser modificades o 
substituïdes per d’altres més eficaces i eficients, o podran ser eliminades.  
 
Abans del 30 d’abril de cada any, cada àrea ha de fer l’informe d’avaluació dels objectius 
previstos al Pla estratègic de subvencions, relatiu a l’exercici anterior, i que ha d’incloure els 
apartats següents: 
 

1. Grau d’acompliment dels objectius específics marcats en cada objectiu estratègic 
d'aquest Pla estratègic de subvencions. 

2. Impacte i efectes sobre la realitat que s’han assolit, segons els objectius estratègics 
d'aquest Pla estratègic de subvencions. 

3. Repercussions pressupostàries i financeres que es deriven de l’aplicació del Pla 
estratègic de subvencions. 

4. Conclusions i valoració general. 
 

1.13. Modificació del Pla  
 
Una vegada s’han fet les tasques de seguiment i avaluació previstes per a cadascun dels 
programes en què es desenvolupa el Pla, si es fa palesa la ineficàcia o la desviació d’algun 
dels programes respecte dels objectius previstos, aquest programa haurà de ser modificat o 
eliminat, atès el caràcter programàtic del Pla. 
 
Així mateix, si s’esdevenen circumstàncies socials, econòmiques o d’interès públic que 
aconsellen adoptar noves línies i programes de subvenció i/o ajut, aquest Pla estratègic 
s’entendrà modificat automàticament. Com que aquesta modificació seria de caràcter 
econòmic, caldria que es portés a terme mitjançant les modificacions pressupostàries 
necessàries, conforme a la legislació vigent, respectant el contingut general bàsic i 
programàtic del Pla i informant de la finalitat, objectius i mitjans i sistemes d’avaluació 
necessaris per al seu seguiment.  
En l’annex 3 del Pla es relacionen les altes, baixes i modificacions efectuades arran de 
l’actualització del 2020. 
 
1.14. Entrada en vigor  
 
Aquest Pla estratègic de subvencions del Departament d’Educació i dels organismes públics 
que hi estan vinculats i que proposen l’establiment de subvencions, entrarà en vigor el dia 
següent de la seva signatura. 
 
1.15. Publicació i trasllat 
 
Aquest Pla es publicarà al web del Departament d’Educació i en la dels organismes públics 
que hi estan vinculats i que proposen l’establiment de subvencions. 
 
Així mateix, un cop aprovat, es donarà trasllat d’aquest Pla al conseller del Departament 
competent en matèria d’economia i finances, en còpia a la Intervenció General.  



 

Via Augusta, 202-226   
08021 Barcelona 
Tel. 934 006 900 
ensenyament.gencat.cat 

Annex 1. Subvencions del Departament d’Educació i dels organismes que en 
depenen 
 
 
1. Subvencions del Departament d’Educació 
 

Línia de subvenció 1 Subvenció destinada a fomentar el 
desenvolupament de programes de 
formació i inserció per part de centres 
educatius autoritzats pel Departament 
d’Educació a impartir-los. Corporacions 
locals. 

Línia de subvenció 2 Subvenció destinada a fomentar el 
desenvolupament de programes de 
formació i inserció per part de centres 
educatius autoritzats pel Departament 
d’Educació a impartir-los. Empreses 
privades. 

Línia de subvenció 3 Subvenció destinada a fomentar el 
desenvolupament de programes de 
formació i inserció per part de centres 
educatius autoritzats pel Departament 
d’Educació a impartir-los. Fundacions. 

Línia de subvenció 4 Subvenció destinada a fomentar el 
desenvolupament de programes de 
formació i inserció per part de centres 
educatius autoritzats pel Departament 
d’Educació a impartir-los. Entitats sense 
ànim de lucre. 

Línia de subvenció 5 Subvenció destinada a la realització de les 
escoles d'estiu a Catalunya adreçades 
únicament al professorat d'àmbit no 
universitari. 

Línia de subvenció 6 Subvencions destinades al finançament 
d'activitats de federacions i confederacions 
d'associacions de mares i pares d'alumnes 
de centres educatius no universitaris. 

Línia de subvenció 7 Beques de col·laboració al Consell Català 
de Formació Professional. 

Línia de subvenció 8 Subvencions destinades al funcionament de 
les llars de titularitat privada d’iniciativa 
social. 

Línia de subvenció 9 Subvencions per al finançament addicional 
de centres privats d'entorns de 
característiques socioeconòmiques 
desafavorides. 
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Línia de subvenció 10 Subvencions per contractar personal per 
atendre alumnes amb necessitats 
educatives especials.  

Línia de subvenció 11 Subvencions per al finançament dels 
monitors de menjador, esbarjo i transport de 
centres privats concertats d'educació 
especial 

Línia de subvenció 12 Subvencions per al funcionament dels 
conservatoris de música de titularitat d'un 
ens local. 

Línia de subvenció 13 Subvencions per al funcionament de les 
escoles de música de titularitat d'un ens 
local. 

Línia de subvenció 14 Subvencions per al funcionament de les 
escoles de dansa de titularitat d'un ens 
local. 

Línia de subvenció 15 Subvencions per al funcionament de les 
escoles d'art de titularitat d'un ens local. 

Línia de subvenció 16 Beques de col·laboració al Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu 

Línia de subvenció 17 
 

Subvencions per desenvolupar programes i 
actuacions per a alumnes en situacions 
singulars 

Línia de subvenció 42 (alta 2020) Subvencions destinades a pal·liar els 
perjudicis derivats del tancament de les llars 
d’infants de titularitat privada a causa de la 
covid-19. 

Línia de subvenció 43 (alta 2020) Subvencions en l’àmbit de l’educació en el 
lleure i de les activitats extraescolars per fer 
front a les conseqüències de la covid-19 

Línia de subvenció 44 (alta 2020) Convocatòria d’ajuts per compensar AMPA i 
empreses pel tancament de menjadors 
escolars pel SARS-CoV-2 
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1.1. Línia de subvenció 1 
 

Línia de subvenció 1 
 

 
Subvenció destinada a fomentar el desenvolupament de 
programes de formació i inserció (PFI) per part de centres 
educatius autoritzats pel Departament d’Educació a impartir-los 
 

Marc estratègic 

Pla de Govern XII 
Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 

Objectiu 1.1.3 Potenciar la igualtat d’oportunitats en un marc d’educació 
inclusiva. 

Mesura Programes de formació i inserció. 

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Educació general (Programa 421). 

Objectiu 
departamental 1. Bastir un projecte propi del sistema educatiu de Catalunya. 

Objectiu 
estratègic 1.3 Reduir l'abandonament prematur dels estudis. 

Aplicació econòmica 460000100 
Pla sectorial  

Marc normatiu de referència 
Llei 38/2003, de subvencions; text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i ordres de bases reguladores i resolucions 
de convocatòries. 

Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Corporacions locals titulars de centres educatius autoritzats per 
impartir estudis de PFI. 

Calendari 
d’elaboració Procediment de concessió abans de l’inici de cada curs. 

Centre gestor 
Secretaria de Polítiques Educatives (EN07). La gestió la porta a 
terme la Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial, la qual resol per delegació la 
concessió de subvencions. 

Objectius i efectes 
 

Els efectes desitjats d’aquesta subvenció són proporcionar als i a 
les joves de 16 a 21 anys que no han obtingut el títol de graduat en 
educació secundària obligatòria, la formació general i professional 
que els permeti una inserció social i laboral satisfactòria, així com 
possibilitar-ne la continuïtat formativa. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de valoració 
(gènere, etc.) 

Convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  

El curs escolar (setembre-juliol). En funció del dies previstos a les 
bases de cada convocatòria. 
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Indicadors  
 

- Nombre de PFI subvencionats.  
- Nombre d’alumnes participants. 
- Nombre d’alumnes que finalitzen els programes. 

Perfil del beneficiari/ària 
Alumnes en centres educatius públics que no siguin titularitat de la 
Generalitat de Catalunya, autoritzats per desenvolupar PFI. 

 
Costos previsibles  
 
 
 

Aplicació 
econòmica 

2019 
2018-2019 
atorgat 

2020 
2019-2020 
atorgat 

2021 
2020-2021 
previst 

460000100 154.413,56 € 100.551,50 € 105.000,00 € 
 

Fonts de finançament Íntegrament amb fons propis del Departament d’Educació. 

Concurrència i comptabilitat  
 

Subvenció compatible amb altres ajuts i subvencions. En cas de 
concurrència amb altres subvencions o ajuts, la subvenció del 
Departament d’Educació tindrà caràcter complementari a aquests 
ajuts, fins arribar al màxim import de subvenció que el Departament 
d’Educació té establert per al programa. 

Indicadors de gestió 2019 (curs 2018-2019) 2020 (curs 2019-
2020) 

2021 (curs 2020-
2021) 

Nre. d’expedients de subvenció 5 6  
Nre. de subvencions  atorgades 4 3  

Import de la convocatòria atorgat 154.413,56 € atorgat 100.551,50 
€  

Import executat bestreta 123.530,85 € bestreta 80.441,20 
€  

Import mitjà per subvenció 38.603,39 € 33.517,17 €  

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització de 
2020 

- La despesa efectuada el 2019 fa referència al curs 2018-2019, 
mentre que la despesa efectuada l’any 2020 fa referència al 
curs 2019-2020.  

- L’any 2019 s'han reconegut obligacions per un import de 
154.413,56 euros, que corresponen al 77,21 % de l’import 
previst inicialment (200.000 euros).  

- L’any 2020 s’han reconegut obligacions per un import de 
100.551,50 euros, que corresponen al 50,25 % de l’import 
previst. 

- La previsió de despesa per a l’any 2021 es modifica i passa de 
200.000,00 euros a 105.000,00 euros. 

 
 
1.2. Línia de subvenció 2 
 

Línia de subvenció 2 
 

 
Subvenció destinada a fomentar el desenvolupament de programes 
de formació i inserció (PFI) per part de centres educatius autoritzats 
pel Departament d’Educació a impartir-los 
 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 
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Objectiu 1.1.3 Potenciar la igualtat d’oportunitats en un marc d’educació inclusiva. 
Mesura Programes de formació i inserció. 

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Educació general (Programa 421). 

Objectiu 
departamental 1. Bastir un projecte propi del Sistema Educatiu de Catalunya. 

Objectiu 
estratègic 1.3 Reduir l'abandonament prematur dels estudis. 

Aplicació econòmica 470000100 
Pla sectorial  

Marc normatiu de referència Llei 38/2003, de subvencions; text refós Llei de finances públiques de 
Catalunya, i ordres de bases reguladores i resolucions de convocatòries. 

Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Empreses privades titulars de centres educatius autoritzats per impartir 
PFI. 

Calendari 
d’elaboració Procediment de concessió abans de l’inici de cada curs. 

Centre gestor 
Secretaria de Polítiques Educatives (EN07). La gestió la porta a terme la 
Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de 
Règim Especial, la qual resol per delegació la concessió de subvencions. 

Objectius i efectes 
 

Els efectes desitjats d’aquesta subvenció són proporcionar als i a les 
joves de 16 a 21 anys que no han obtingut el títol de graduat en educació 
secundària obligatòria, la formació general i professional que els permeti 
una inserció social i laboral satisfactòria, així com possibilitar-ne la 
continuïtat formativa. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  

El curs escolar (setembre-juliol). En funció del dies previstos a les bases 
de cada convocatòria. 

Indicadors 
 

- Nombre de PFI subvencionats. 
- Nombre d’alumnes participants. 
- Nombre d’alumnes que finalitzen els programes. 

Perfil del beneficiari/ària 
Alumnes en centres educatius privats, autoritzats per al desenvolupament 
de programes de formació i inserció.  

 
Costos previsibles  
 
 
 

Aplicació 
econòmica 

2019 
2018-2019 
atorgat 

2020 
2019-2020 
atorgat 

2021 
2020-2021 
previst 

470000100 1.062.576,65 € 1.089.461,00 € 1.102.500,00 € 
 

Fonts de finançament Íntegrament amb fons propis del Departament d’Educació. 
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Concurrència i comptabilitat  
 

Subvenció compatible amb altres ajuts i subvencions. En cas de 
concurrència amb altres subvencions o ajuts, la subvenció del 
Departament d’Educació tindrà caràcter complementari a aquests ajuts, 
fins arribar al màxim import de subvenció que el Departament d’Educació 
té establert per al programa. 

Indicadors de gestió 2019 (curs 2018-2019) 2020 (curs 2019-2020) 2021 (curs 2020-
2021) 

Nre. d’expedients de 
subvenció 25 28  

Nre. de subvencions  
atorgades 21 21  

Import de la convocatòria atorgat 1.062.576,65 € atorgat 1.089.461,00 €  
Import executat bestreta 850.061,32 € bestreta 871.568,80 €  
Import mitjà per subvenció 50.598,89, € 51.879,10 €  

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització 
de 2020 

- La despesa efectuada el 2019 fa referència al curs 2018-2019, 
mentre que la despesa efectuada l’any 2020 fa referència al curs 
2019-2020.  

- L’any 2019 s'han reconegut obligacions per un import de 
1.062.576,65 euros, que corresponen al 102,66 % de l’import previst 
(1.035.000,00 euros). 

- L’any 2020 s’han reconegut obligacions per un import de 
1.089.461,00 euros, que corresponen al 84,78 % de l’import previst. 

- La previsió de despesa per a l’any 2021 es modifica i passa de 
1.285.000,00 euros a 1.102.500,00 euros. 
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1.3. Línia de subvenció 3 
 

Línia de subvenció 3 
 

 
Subvenció destinada a fomentar el desenvolupament de 
programes de formació i inserció (PFI) per part de centres 
educatius autoritzats pel Departament d’Educació a impartir-los 
 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 

Objectiu 1.1.3 Potenciar la igualtat d’oportunitats en un marc d’educació 
inclusiva. 

Mesura Programes de formació i inserció. 

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Educació general (Programa 421). 

Objectiu 
departamental 1. Bastir un projecte propi del Sistema Educatiu de Catalunya. 

Objectiu 
estratègic 1.3 Reduir l'abandonament prematur dels estudis. 

Aplicació econòmica 481000100 
Pla sectorial  

Marc normatiu de referència 
Llei 38/2003, de subvencions; text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i ordres de bases reguladores i resolucions de 
convocatòries. 

Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Fundacions titulars de centres educatius autoritzats per impartir 
programes de formació i inserció. 
 

Calendari 
d’elaboració Procediment de concessió abans de l’inici de cada curs. 

Centre gestor 
Secretaria de Polítiques Educatives (EN07). La gestió la porta a terme 
la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial, la qual resol per delegació la concessió de 
subvencions. 

Objectius i efectes 
 

Els efectes desitjats d’aquesta subvenció són proporcionar als i a les 
joves de 16 a 21 anys que no han obtingut el títol de graduat en 
educació secundària obligatòria, la formació general i professional que 
els permeti una inserció social i laboral satisfactòria, així com 
possibilitar-ne la continuïtat formativa. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  

El curs escolar (setembre-juliol). En funció del dies previstos a les 
bases de cada convocatòria. 
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Indicadors 
 

- Nombre de PFI subvencionats. 
- Nombre d’alumnes participants. 
- Nombre d’alumnes que finalitzen els programes.   

Perfil del beneficiari/ària 
Alumnes en centres educatius privats, autoritzats per al 
desenvolupament de programes de formació i inserció.  

 
 
Costos previsibles  
 
 
 
 

Aplicació 
econòmica 

2019 
2018-2019 
atorgat 

2020 
2019-2020 
atorgat 

2021 
2020-2021 
previst 

481000100 257.585,42 € 263.843,00 € 262.500,00 € 
 

Fonts de finançament Íntegrament amb fons propis del Departament d’Educació. 

Concurrència i comptabilitat  
 

Subvenció compatible amb altres ajuts i subvencions. En cas de 
concurrència amb altres subvencions o ajuts, la subvenció del 
Departament d’Educació tindrà caràcter complementari a aquests 
ajuts, fins arribar al màxim import de subvenció que el Departament 
d’Educació té establert per al programa. 

Indicadors de gestió 2019 (curs 2018-2019) 2020 (curs 2019-
2020) 

2021 (curs 2020-
2021) 

Nre. d’expedients de 
subvenció 5 5  

Nre. de subvencions  
atorgades 5 5  

Import de la convocatòria atorgat 257.585,42 € atorgat 263.843,00 €  
Import executat bestreta 206.068,34 € bestreta 211.074,40 €  
Import mitjà per subvenció 52.381,73 € 52.768,60 €  

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització 
de 2020 

- La despesa efectuada el 2019 fa referència al curs 2018-2019, 
mentre que la despesa efectuada l’any 2020 fa referència al curs 
2019-2020.  

- L’any 2019 s'han reconegut obligacions per un import de 
257.585,42 euros, que corresponen al 73,60 % de l’import previst 
inicialment (350.000 euros).  

- L’any 2020 s'han reconegut obligacions per un import de 
263.843,00 euros, que corresponen al 65,96 % de l’import previst 
inicialment (400.000 euros).  

- La previsió de despesa per a l’any 2021 es modifica i passa de 
400.000,00 euros a 262.500,00 euros. 

 
 
1.4. Línia de subvenció 4 
 

Línia de subvenció 4 
 

 
Subvenció destinada a fomentar el desenvolupament de 
programes de formació i inserció (PFI) per part de centres 
educatius autoritzats pel Departament d’Educació a impartir-los 
 

Marc estratègic 
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Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 

Objectiu 1.1.3 Potenciar la igualtat d’oportunitats en un marc d’educació 
inclusiva. 

Mesura Programes de formació i inserció. 

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Educació general (Programa 421). 

Objectiu 
departamental 1. Bastir un projecte propi del Sistema Educatiu de Catalunya. 

Objectiu 
estratègic 1.3 Reduir l'abandonament prematur dels estudis. 

Aplicació econòmica 482000100 
Pla sectorial  

Marc normatiu de referència 
Llei 38/2003, de subvencions; text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i ordres de bases reguladores i resolucions de 
convocatòries. 

Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

A altres institucions sense ànim de lucre i a altres ens corporatius. 
Entitats titulars de centres educatius autoritzats per impartir programes 
de formació i inserció. 

Calendari 
d’elaboració Procediment de concessió abans de l’inici de cada curs. 

Centre gestor 
Secretaria de Polítiques Educatives (EN07). La gestió la porta a terme 
la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial, la qual resol per delegació la concessió de 
subvencions. 

Objectius i efectes 
 

Els efectes desitjats d’aquesta subvenció són proporcionar als i a les 
joves de 16 a 21 anys que no han obtingut el títol de graduat en 
educació secundària obligatòria, la formació general i professional que 
els permeti una inserció social i laboral satisfactòria, així com 
possibilitar-ne la continuïtat formativa. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  

El curs escolar (setembre-juliol). En funció del dies previstos a les 
bases de cada convocatòria. 

Indicadors 
 

- Nombre de PFI subvencionats. 
- Nombre d’alumnes participants.  
- Nombre d’alumnes que finalitzen els programes.  

Perfil del beneficiari/ària 
Alumnes en centres educatius privats, autoritzats per al 
desenvolupament de programes de formació i inserció.  



 

 

22/69 
 
 

 
Costos previsibles  
 
 
 

Aplicació 
econòmica 

2019 
2018-2019 
atorgat 

2020 
2019-2020 
atorgat 

2021 
2020-2021 
previst 

482000100 1.132.669,69 € 1.130.658,20 € 1.155.000,00 € 
 

Fonts de finançament Íntegrament amb fons propis del Departament d’Educació. 

Concurrència i comptabilitat  
 

Subvenció compatible amb altres ajuts i subvencions. En cas de 
concurrència amb altres subvencions o ajuts, la subvenció del 
Departament d’Educació tindrà caràcter complementari a aquests 
ajuts, fins arribar al màxim import de subvenció que el Departament 
d’Educació té establert per al programa. 

Indicadors de gestió 2019 (curs 2018-2019) 2020 (curs 2019-2020) 2021 (curs 2020-
2021) 

Nre. d’expedients de 
subvenció 33 28  

Nre. de subvencions  
atorgades 23 22  

Import de la convocatòria atorgat 1.132.669,69 € atorgat 1.130.658,20 €  
Import executat bestreta 906.135,75 € bestreta 904.526,56 €  
Import mitjà per subvenció 38.865,08 € 51.393,55 €  

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització 
de 2020 

- La despesa efectuada el 2019 fa referència al curs 2018-2019, 
mentre que la despesa efectuada l’any 2020 fa referència al curs 
2019-2020.  

- L’any 2019 s'han reconegut obligacions per un import de 
1.132.669,69 euros, que corresponen al 108,91 % de l’import 
previst inicialment (1.040.000,00 euros). 

- L’any 2020 s'han reconegut obligacions per un import de 
1.130.658,20 euros, que corresponen al 81,34 % de l’import 
previst inicialment (1.390.000,00 euros). 

- La previsió de despesa per a l’any 2021 es modifica i passa de 
1.390.000,00 euros a 1.155.000,00 euros. 

 
 
1.5. Línia de subvenció 5 
 

Línia de subvenció 5 
 

 
Subvenció destinada a la realització de les escoles d'estiu a 
Catalunya adreçades únicament al professorat d'àmbit no 
universitari 
 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 

Objectiu 1.1.2 Posicionar el professorat com a peça clau del sistema educatiu de 
Catalunya. 

Mesura  
Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Formació del personal docent (Programa 426). 
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Objectiu 
departamental 4. El professorat: peça clau del sistema educatiu de Catalunya. 

Objectiu 
estratègic 4.2 Potenciar la formació del professorat. 

Aplicació econòmica 482000100 i 481000100 
Pla sectorial  

Marc normatiu de referència 
- Ordre EDU/130/2019, de 4 de juliol (DOGC 7915, d’11 de juliol de 2019) 
- Resolució EDU/2140/2019, de 22 de juliol (DOGC 7930, d’1 d’agost de 
2019) 

Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Associacions, fundacions i organitzacions professionals d'ensenyants 
sense ànim de lucre, legalment constituïdes, així com col·legis 
professionals, domiciliats a Catalunya, que organitzen activitats de 
formació permanent únicament per al professorat d'àmbit no universitari 
durant els mesos de juliol i agost. 
 

Calendari 
d’elaboració 

Convocatòria anual. Procediment obert el mes de juliol. 
 

Centre gestor 

Secretaria de Polítiques Educatives (EN07). La gestió la realitza Sub-
direcció General d’Innovació i Formació. Com a òrgan instructor del 
procediment, formula la proposta de resolució provisional de concessió de 
subvencions, d'acord amb l'informe de la Comissió de Valoració. Aquesta 
Sub-direcció, seguint la tramitació establerta a les bases reguladores, 
eleva la proposta definitiva de resolució a la persona titular de la Direcció 
General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital. 

Objectius i efectes 
 

Subvenció vinculada amb l’objectiu de potenciar la formació del 
professorat, el qual es troba descrit a l’objectiu estratègic 4.2 del Pla 
departamental d’Educació 2018-2021. Altres finalitats i efectes desitjats 
són facilitar al professorat que participi en activitats de formació 
permanent. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Convocatòria pública, en règim de concurrència no competitiva. 
 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  

Període comprès entre l'1 de maig i el 16 de setembre del curs escolar, 
llevat per al cas de les despeses de docència, en què són 
subvencionables les pagades durant el període comprés entre l'1 de juliol 
i el 16 de setembre del curs escolar. 

Indicadors 
 

- Import de la subvenció en relació amb el professorat format. 
- Valoració del professorat participant, que es recull en el qüestionari 

de satisfacció obligatori (GTAF). 
Perfil del beneficiari/ària Professorat de nivell no universitari. 
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Costos previsibles  
 
 
 
 

Aplicació 
econòmica 

2019 2020 2021 

482000100 
481000100 

195.000,00 € 
10.000,00 € 

195.000,00 € 
10.000,00 € 

205.000,00 € 
20.000,00 € 

 

 
Fonts de finançament 
 

 
Íntegrament amb fons propis del Departament d’Educació. 
 

Concurrència i comptabilitat  
 

Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres destinades a la 
mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens 
privats, però 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 
desenvolupada per l’entitat beneficiària. 

Indicadors de gestió 2019 2020 2021 
Nre. d’expedients de 
subvenció 27 21  

Nre. de subvencions  
atorgades 25 16  

Import de la convocatòria 205.000,00 € 205.755,48 €  
Import executat 204.981,84 €  200.547,22 €  
Import mitjà per subvenció 8.199,27 €/entitat 12.547,22 €/entitat  

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització 
de 2020 

- La previsió inicial per a la realització d’escoles d’estiu pels anys 2019 i 
2020 era de 215.000,00 euros. La despesa reconeguda l’any 2019 ha 
estat finalment de 205.000.00 euros, és a dir del 95,35 %. 

- La previsió per l’any 2021 es modifica i passa de 215.000,00 euros a 
225.000,00 euros. 

 
 
1.6. Línia de subvenció 6 
 

Línia de subvenció 6 
 

 
Subvenció destinada al finançament d'activitats de federacions i 
confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de 
centres educatius no universitaris 
 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 
Objectiu 1.1.3 Potenciar la igualtat d’oportunitats en un marc d’educació inclusiva. 
Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Serveis complementaris a l’educació (Programa 424). 
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Objectiu 
departamental 3. Un model que garanteixi l'accés i l'èxit educatiu per a tothom. 

Objectiu 
estratègic 

3.4 Aconseguir que tot l'alumnat sigui escolaritzat en igualtat de 
condicions, mitjançat l'equitat en l'accés als serveis complementaris a 
l'ensenyament. 

Aplicació econòmica 482000100 
Pla sectorial  
Marc normatiu de referència  
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes 
de centres educatius no universitaris. 

Calendari 
d’elaboració 

Convocatòria anual. Es destinen a cobrir les despeses efectuades l’any 
anterior. 

Centre gestor 
Secretaria de Polítiques Educatives (EN07). Porta a terme la gestió la 
Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, la qual 
resol per delegació la concessió de subvencions. 

Objectius i efectes 
 

Subvenció vinculada amb l’objectiu estratègic 3.4 del Pla departamental 
d’Educació 2018-2021, el qual estableix la necessitat d’aconseguir que 
tots els alumnes s’escolaritzin en igualtat de condicions, mitjançat 
l'equitat en l'accés als serveis complementaris a l'ensenyament. 
 
A més de facilitar el finançament d'activitats de federacions i 
confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes, aquestes 
ajudes van dirigides al foment de les actuacions següents: 
 Actuacions que l'entitat faci tant a favor de la formació dels pares i 

mares d'alumnes com al foment de l'esperit associatiu. 
 Activitats adreçades a estimular la participació dels pares i mares en 

els òrgans de govern dels centres. 
 Organització d'activitats de formació i d'informació a les associacions 

de pares i mares d'alumnes. 
 Activitats adreçades a millorar la convivència escolar als centres 

educatius. 
 Realització d'activitats arreu de Catalunya i en especial en sectors 

geogràfics i de població amb escasses possibilitats d'accedir-hi 
habitualment. 

 Utilització del català en les activitats pròpies de l'entitat. 
 Activitats que tinguin per objecte fomentar i facilitar la integració 

escolar de l’alumnat amb necessitats educatives especials. 
Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de valoració 
(gènere, etc.) 

Convocatòria pública en règim de concurrència no competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  Al llarg del curs escolar. 
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Indicadors 
 

- Nombre de federacions i confederacions sol·licitants. 
- Nombre d’entitats associades en les federacions i confederacions 

sol·licitants. 
- Nombre d’activitats subvencionades. 

Perfil del beneficiari/ària 
Federacions i confederacions d'associacions de mares i pares 
d'alumnes, tant d'ensenyaments de règim general com de règim 
especial. 

 
 
Costos previsibles  
 
 
 
 

Aplicació econòmica 2019 2020 2021 
482000100 25.801,19 € - - 

 

 
Fonts de finançament 
 

Aquesta despesa està finançada pel Ministeri d'Educació i Formació 
Professional.  

Concurrència i comptabilitat  
 

Aquestes subvencions són compatibles amb d'altres destinades a la 
mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o 
organismes públics privats, però 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 per la persona beneficiària.  

Indicadors de gestió 2019 2020 2021 
Nre. d’expedients de subvenció    
Nre. de subvencions  
atorgades    

Import de la convocatòria    
Import executat    
Import mitjà per subvenció    

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització de 
2020 

- Convocatòria no resolta a la data d’actualització d’aquest Pla. 

 
 
1.7. Línia de subvenció 7 
 

Línia de subvenció 7 
 

 
Beques de col·laboració al Consell Català de Formació 
Professional 
 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 
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Objectiu 1.1.1 Enfortir el model d'escola catalana. 
Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Educació general (Programa 421). 

Objectiu 
departamental 1. Bastir un projecte propi del Sistema Educatiu de Catalunya. 

Objectiu 
estratègic 

1.1 Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius i actualitzar els 
models pedagògics. 

Aplicació econòmica 480000800 
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 que han obtingut durant els dos anys anteriors a la 
convocatòria, o bé cursen en el moment de la convocatòria, un doctorat, 
un màster, una llicenciatura o un grau en Ciències Polítiques, 
Sociologia, Pedagogia o Administració i Direcció d'Empreses.  

Calendari 
d’elaboració Convocatòria anual.  

Centre gestor Secretaria de Polítiques Educatives (EN07). 
 

Objectius i efectes 
 

Aquestes beques s’alineen amb el compromís previst a l’objectiu 
estratègic 1.1 del Pla departamental d’Educació 2018-2021, de garantir 
l'oferta educativa a tots els nivells educatius i d’actualitzar els models 
pedagògics. Més concretament, aquestes beques tenen com a finalitat 
que la persona seleccionada pugui aprofundir la seva formació 
teoricopràctica en el coneixement i domini de les metodologies, eines, 
instruments i tècniques sobre política comparada, gestió del canvi i 
recerca d'informació, i establiment d'indicadors de resultats en els 
àmbits funcionals que actualment desenvolupa el Consell.  
 
Així mateix, pretenen afavorir la incorporació de les persones becades al 
mercat de treball, com a professionals qualificats que gaudeixen 
d'alguna de les titulacions requerides. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de valoració 
(gènere, etc.) 

Convocatòria pública en règim de concurrència competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  La durada de les beques és de 6 mesos. 

Indicadors 
 

- Nombre de beneficiaris. 
- Import mitjà de les beques. 

Perfil del beneficiari/ària 
Persones que han obtingut durant els dos anys anteriors a la 
convocatòria, o bé cursen en el moment de la convocatòria) un doctorat, 
un màster, una llicenciatura o un grau en Ciències Polítiques, 
Sociologia, Pedagogia o Administració i Direcció d'Empreses.  
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Costos previsibles  
 
 
 
 

Aplicació 
econòmica 

2019 2020 2021 

480000800 31.920,00 € 31.920,00 € 31.920,00 € 
 

 
Fonts de finançament 
 

El finançament és íntegrament amb fons propis del Departament 
d’Educació.  

Concurrència i comptabilitat  
 

Aquesta subvenció no és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts o 
ingressos. 

Indicadors de gestió 2019 2020 2021 
Nre. d’expedients de subvenció    
Nre. de subvencions  
atorgades    

Import de la convocatòria    
Import executat    
Import mitjà per subvenció    

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització de 
2020 

- No s’han convocat les Beques ni el 2019 ni el 2020. 
 

 
 
1.8. Línia de subvenció 8 
 

Línia de subvenció 8 
 

 
Subvencions destinades al funcionament de les llars de titularitat 
privada d’iniciativa social 
 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 
Objectiu 1.1.1 Enfortir el model d'escola catalana. 
Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Llars d’infants (Subprograma 421A). 

Objectiu 
departamental 1. Bastir un projecte propi del Sistema Educatiu de Catalunya. 

Objectiu 
estratègic 

1.1 Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius i actualitzar els 
models pedagògics. 

Aplicació econòmica 480000600 
Pla sectorial  
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Marc normatiu de referència  
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Centres educatius de Catalunya de titularitat privada d'iniciativa social 
que atenguin infants de 0 a 3 anys d'edat. 

Calendari 
d’elaboració Convocatòria anual. Curs escolar.  

Centre gestor 
Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats (EN0120). El 
director/a general de Centres Concertats i Centres Privats resol per 
delegació aquesta convocatòria. 

Objectius i efectes 
 

L’objectiu estratègic 1.1 del Pla departamental d’Educació 2018-2021 
estableix la necessitat de garantir l'oferta educativa a tots els nivells 
educatius i actualitzar els models pedagògics.  
 
A més, aquest objectiu estratègic es concreta en l’objectiu operatiu de 
garantir l'oferta educativa de 0 a 3 anys. Aquesta línia de subvenció té 
per objecte l'escolarització d'infants de 0 a 3 anys en centres educatius 
de Catalunya de titularitat privada d'iniciativa social. Així mateix, té la 
finalitat de col·laborar en el finançament de la llar d'infants per tal que 
l'import de la subvenció repercuteixi íntegrament en les quotes que han 
de satisfer les famílies. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de valoració 
(gènere, etc.) 

Convocatòria pública en règim de concurrència no competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  Al llarg del curs escolar. 

Indicadors 
 

- Percentatge d’alumnes de 0 a 3 anys escolaritzats en llars 
subvencionades respecte del total d’alumnes de 0 a 3 anys 
escolaritzats en llars privades. 

- Percentatge de llars privades subvencionades. 

Perfil del beneficiari/ària 

Poden acollir-se a aquesta convocatòria les llars d'infants de titularitat 
privada que compleixin els requisits específics següents: 
- Estar autoritzades pel Departament d'Educació per impartir el 

primer cicle de l'educació infantil. 
- Estar constituïdes legalment com a entitats sense ànim de lucre. 
- No superar en cap cas la capacitat autoritzada del centre. 
- Tenir, tant el director/a del centre com el personal educador, les 

titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels 
requisits dels centres del primer cicle de l'educació infantil. 

 
 
Costos previsibles  
 
 
 
 

Aplicació 
econòmica 

2019 2020 2021 

480000600 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 
 



 

 

30/69 
 
 

 
Fonts de finançament 
 

Íntegrament amb fons propis del Departament d’Educació. 

Concurrència i comptabilitat  
 

Aquesta subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts o 
ingressos. 

Indicadors de gestió 2019 (curs 2018-2019) 2020 (curs 2019-
2020) 

2021 (curs 2020-
2021) 

Nre. d’expedients de subvenció 211 208  
Nre. de subvencions  
atorgades 210 203  

Import de la convocatòria 3.000.000,00 € 3.000.000,00 €  
Import executat 2.999.906,70 € 2.999.921,82 €   
Import mitjà per subvenció 14.285,27 € 14.777,94 €  

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització de 
2020 

- La despesa efectuada el 2019 fa referència al curs 2018-2019, 
mentre que la despesa efectuada l’any 2020 fa referència al curs 
2019-2020.  

- L’any 2019 s'han reconegut obligacions per un import de 
3.000.000,00 euros, que corresponen al 100 % de l’import previst. 

- L’any 2020 s'han reconegut obligacions per un import de 
3.000.000,00 euros, que corresponen al 85,71 % de l’import 
previst. 

- La previsió per a l’any 2021 es modifica i passa de 4.000.000,00 a 
3.000.000,00 euros. 

 
 
1.9. Línia de subvenció 9 
 

Línia de subvenció 9 
 

 
Subvencions per al finançament addicional de centres privats 
d'entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides 
 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 
Objectiu 1.1.1 Enfortir el model d'escola catalana. 
Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Educació general (Programa 421). 

Objectiu 
departamental 1. Bastir un projecte propi del Sistema Educatiu de Catalunya. 

Objectiu 
estratègic 

1.6 Garantir l'equilibri territorial, l'equitat, la inclusió i la cohesió social en 
el Sistema Educatiu. 

Aplicació econòmica 488000200 
Pla sectorial  
Marc normatiu de referència  
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Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en 
entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides. 

Calendari 
d’elaboració Convocatòria anual. Curs escolar. 

Centre gestor Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats (EN0120). 

Objectius i efectes 
 

Subvencions dirigides a donar compliment a l’objectiu estratègic 1.6 del 
Pla departamental d’Educació 2018-2021, el qual preveu la necessitat de 
garantir l'equilibri territorial, l'equitat, la inclusió i la cohesió social en el 
sistema educatiu. La finalitat principal de la subvenció és evitar la 
discriminació de l’alumnat pertanyent a famílies en situació econòmica 
més desafavorida, i suplir les aportacions que aquestes no poden fer per 
motius econòmics i que serveixen per finançar les activitats 
complementàries del centre. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Convocatòria pública en règim de concurrència no competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  Al llarg del curs escolar. 

Indicadors 
 

- Percentatge de centres que reben subvenció respecte del total de 
centres.  

- Percentatge d’alumnes que reben subvenció respecte del total 
d’alumnes. 

Perfil del beneficiari/ària 

Poden acollir-se a aquesta subvenció els centres educatius de titularitat 
privada en els quals concorrin les circumstàncies següents: 
- Tenir subscrit concert educatiu per als ensenyaments d'educació 

infantil de segon cicle, educació primària, educació secundària 
obligatòria o educació especial. 

- Que el percentatge d'alumnes amb necessitats educatives 
específiques derivades de situacions socioeconòmiques o 
socioculturals desafavorides, amb resolució d'escolarització del 
director/a dels serveis territorials, respecte al total d'alumnes 
escolaritzats al centre en els ensenyaments d'educació infantil de 
segon cicle, educació primària, i educació secundària obligatòria, o 
educació especial, sigui superior al 10 %. 

 
 
Costos previsibles  
 
 
 
 

Aplicació 
econòmica 

2019 2020 2021 

488000200 6.600.000,00 € 6.600.000,00 € 6.600.000,00 € 
 

 
Fonts de finançament 
 

Íntegrament amb fons propis del Departament d’Educació. 
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Concurrència i comptabilitat  
 

Aquesta subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts o 
ingressos. 

Indicadors de gestió 2019 (curs 2018-2019) 2020 (curs 2019-2020) 2021 (curs 2020-
2021) 

Nre. d’expedients de 
subvenció 218 253  

Nre. de subvencions  
atorgades 186 206  

Import de la convocatòria 6.600.000,00 € 6.600.000,00 €  
Import executat 6.599.936,46 € 6.599.992,50 €  
Import mitjà per subvenció 35.483,53 €  31.730,76 €  

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització 
de 2020 

- La despesa efectuada el 2019 fa referència al curs 2018-2019, 
mentre que la despesa efectuada l’any 2020 fa referència al curs 
2019-2020.  

- L’any 2019 s'han reconegut obligacions per un import de 
6.600.000,00 euros, que corresponen al 100,00 % de l’import previst. 

- L’any 2020 s'han reconegut obligacions per un import de 
6.600.000,00 euros, que corresponen al 100,00 % de l’import previst. 

 
 
1.10. Línia de subvenció 10 
 

Línia de subvenció 10 
 

 
Subvencions per contractar personal per atendre alumnes amb 
necessitats educatives especials 
 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 
Objectiu 1.1.1 Enfortir el model d'escola catalana. 
Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Educació general (Programa 421). 

Objectiu 
departamental 1. Bastir un projecte propi del Sistema Educatiu de Catalunya. 

Objectiu 
estratègic 

1.6 Garantir l'equilibri territorial, l'equitat, la inclusió i la cohesió social 
en el Sistema Educatiu. 

Aplicació econòmica 488000200 
Pla sectorial  
Marc normatiu de referència  
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla d’acció 
Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Centres educatius privats amb concert educatiu. 
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Calendari 
d’elaboració Convocatòria anual. Curs escolar. 

Centre gestor Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats (EN0120). 

Objectius i efectes 
 

Un dels objectius estratègics del Departament d’Educació per als anys 
2018-2021 és garantir l'equilibri territorial, l'equitat, la inclusió i la 
cohesió social en el sistema educatiu (objectiu estratègic 1.6). Les 
subvencions per finançar la contractació de personal per atendre 
alumnes amb necessitats educatives especials en centres privats 
concertats anirien en aquest sentit. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de valoració 
(gènere, etc.) 

Convocatòria pública en règim de concurrència no competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  Al llarg del curs escolar. 

Indicadors 
 

- Percentatge de centres que reben subvenció respecte del total de 
centres. 

Perfil del beneficiari/ària 

Poden acollir-se a aquesta subvenció els centres educatius privats 
amb concert educatiu per als ensenyaments d'educació infantil de 
segon cicle, d'educació primària, i/o d'educació secundària obligatòria 
que escolaritzen alumnes amb necessitats educatives especials 
acreditades mitjançant el corresponent dictamen d'escolarització.  
 
Als efectes d'aquesta subvenció, aquests alumnes són els que tenen 
necessitats educatives especials vinculades a discapacitats físiques, 
intel·lectuals o sensorials, els que manifesten trastorns greus de 
personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives 
greus. 

 
 
Costos previsibles  
 
 
 
 

Aplicació 
econòmica 

2019 2020 2021 

488000200 4.285.710,00 € 4.285.710,00 € 4.285.710,00 € 
 

 
Fonts de finançament 
 

Íntegrament amb fons propis del Departament d’Educació. 

Concurrència i comptabilitat  
 

Aquesta subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts o 
ingressos. 

Indicadors de gestió 2019 (curs 2018-2019) 2020 (curs 2019-
2020) 

2021 (curs 2020-
2021) 

Nre. d’expedients de subvenció 528 521  
Nre. de subvencions  
atorgades 517 497  

Import de la convocatòria 4.285.710,00 € 4.285.710,00 €  
Import executat 4.214.669,25 €  4.254.777,15 €  
Import mitjà per subvenció 8.152,16 € 8.543,65  
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Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització de 
2020 

- La despesa efectuada el 2019 fa referència al curs 2018-2019, 
mentre que la despesa efectuada l’any 2020 fa referència al curs 
2019-2020.  

- El curs 2019 s'han reconegut obligacions per un import de 
4.285.710,00 euros, que corresponen al 100 % de l’import previst. 

- El curs 2020 s'han reconegut obligacions per un import de 
4.285.710,00 euros, que corresponen al 95,22 % de l’import 
previst. 

- La previsió per a l’any 2021 es modifica i passa de 4.725.000,00 a 
4.285.710,00 euros. 

1.11. Línia de subvenció 11 
 
 

Línia de subvenció 11 
 

Subvencions per al finançament dels monitors de menjador, 
esbarjo i transport de centres privats concertats d'educació 
especial 
 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 
Objectiu 1.1.1 Enfortir el model d'escola catalana. 
Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Educació general (Programa 421). 

Objectiu 
departamental 1. Bastir un projecte propi del Sistema Educatiu de Catalunya. 

Objectiu 
estratègic 

1.6 Garantir l'equilibri territorial, l'equitat, la inclusió i la cohesió social en 
el Sistema Educatiu. 

Aplicació econòmica 488000200 
Pla sectorial  
Marc normatiu de referència  
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Centres educatius privats concertats d'educació especial. 

Calendari 
d’elaboració Convocatòria anual. Curs escolar.  

Centre gestor Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats (EN0120). 

Objectius i efectes 
 

Les subvencions destinades al finançament de despeses de personal 
dels monitors i monitores de menjador, esbarjo i transport de centres 
educatius privats concertats d'educació especial s’alinea amb l’objectiu 
estratègic 1.6 del Pla departamental d’Educació 2018-2021 de garantir 
l'equilibri territorial, l'equitat, la inclusió i la cohesió social en el sistema 
educatiu. 
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Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de valoració 
(gènere, etc.) 

Convocatòria pública en règim de concurrència no competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  Al llarg del curs escolar. 

Indicadors 
 

- Percentatge de centres que reben subvenció respecte del total de 
centres. 

- Percentatge d’alumnes que reben subvenció respecte del total 
d’alumnes. 

Perfil del beneficiari/ària 
Poden acollir-se a aquesta convocatòria els centres educatius privats 
concertats d'educació especial que prestin els serveis escolars de 
menjador, esbarjo i/o transport. 

 
 
Costos previsibles  
 
 
 
 

Aplicació 
econòmica 

2019 2020 2021 

488000200 6.927.903,17 € 6.926.008,44 € 7.439.540,11 € 
 

Fonts de finançament Íntegrament amb fons propis del Departament d’Educació. 

Concurrència i comptabilitat  Aquesta subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts o 
ingressos. 

Indicadors de gestió 2019 (curs 2018-2019) 2020 (curs 2019-
2020) 

2021 (curs 2020-
2021) 

Nre. d’expedients de subvenció 59 59  
Nre. de subvencions  
atorgades 59 59  

Import de la convocatòria 6.927.903,17 6.926.008,44  
Import executat 6.743.885,09 6.789.626,49  
Import mitjà per subvenció 114.303,14 115.078,42  

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització de 
2020 

- La despesa efectuada el 2019 fa referència al curs 2018-2019, 
mentre que la despesa efectuada l’any 2020 fa referència al curs 
2019-2020.  

- El curs 2019 s'han reconegut obligacions per un import de 
6.927.903,17 euros, que corresponen al 100 % de l’import previst. 

- El curs 2020 s'han reconegut obligacions per un import de 
6.926.008,44 euros, que corresponen al 97,07 % de l’import previst 
inicialment (7.350.000,00 euros). 

- La previsió per a l’any 2021 es modifica i passa de 7.350.000,00 a 
7.439.540,11 euros. 

 
 
1.12. Línia de subvenció 12 
 

Línia de subvenció 12 
 

Subvencions per al funcionament dels conservatoris de música de 
titularitat d'un ens local 

Marc estratègic 
Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
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Pla de Govern 
XII Legislatura 

Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 
Objectiu 1.1.1 Enfortir el model d'escola catalana. 
Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Educació general (Programa 421). 

Objectiu 
departamental 1. Bastir un projecte propi del Sistema Educatiu de Catalunya. 

Objectiu 
estratègic 

1.5 Garantir el finançament just dels centres educatius que imparteixen 
ensenyaments no universitaris artístics i esportius. 

Aplicació econòmica 460000800 
Pla sectorial  
Marc normatiu de referència  
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Als ens locals. 

Calendari 
d’elaboració 

Convocatòria anual. Es destinen a cobrir les despeses efectuades l’any 
anterior. 

Centre gestor Direcció General de Centres Públics (EN0119). 

Objectius i efectes 
 

Subvenció vinculada a l’objectiu de garantir el finançament just dels centres 
educatius que imparteixen ensenyaments no universitaris artístics i 
esportius, el qual es troba descrit a l’objectiu estratègic 1.5 del Pla 
departamental d’Educació 2018-2021. Això es tradueix en la necessitat 
col·laborar en el sosteniment del funcionament dels conservatoris de 
música, tots de titularitat dels ens locals. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Convocatòria pública en règim de concurrència no competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  Tot l’exercici pressupostari (any natural). 

Indicadors 
 

- Import del mòdul per alumne/a. 
- Nombre d’alumnes escolaritzats i que hagin finalitzat el curs escolar 

objecte de la subvenció. 
- Nombre de conservatoris de música beneficiaris. 

Perfil del beneficiari/ària Alumnes dels conservatoris de música dels ens locals. 
 
 
Costos previsibles  
 
 
 
 

Aplicació 
econòmica 

2019 2020 2021 

460000800 6.700.000,00 € 6.700.000,00 € 6.700.000,00 € 

 

Fonts de finançament Íntegrament amb fons propis del Departament d’Educació. 
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Concurrència i comptabilitat  
 

Aquesta subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos, 
que es justificaran mitjançant certificat del secretari/ària o interventor/a de 
l’ens local. 

Indicadors de gestió 2019 2020 (curs 2017-2018) 2021 
Nre. d’expedients de 
subvenció  18  

Nre. de subvencions  
atorgades  18  

Import de la convocatòria  6.700.000,00 €  
Import executat  6.699.998,06 €  
Import mitjà per subvenció  372.222,11 €  

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització 
de 2020 

- Les despeses efectuades l’any 2020 es dediquen a cobrir les 
despeses del curs 2017-2018. L’any 2019 no s’ha fet cap pagament 
d’aquesta subvenció. 

- L’any 2020 s'han reconegut obligacions per un import de 6.700.000,00 
euros, que corresponen al 100,00 % de l’import previst. 

 
 
1.13. Línia de subvenció 13 
 

Línia de subvenció 13 
 

Subvencions per al funcionament de les escoles de música de 
titularitat d'un ens local 
 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 
Objectiu 1.1.1 Enfortir el model d'escola catalana. 
Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Educació general (Programa 421). 

Objectiu 
departamental 1. Bastir un projecte propi del Sistema Educatiu de Catalunya. 

Objectiu 
estratègic 

1.5 Garantir el finançament just dels centres educatius que imparteixen 
ensenyaments no universitaris artístics i esportius. 

Aplicació econòmica 460000800 
Pla sectorial  
Marc normatiu de referència  
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Als ens locals. 

Calendari 
d’elaboració 

Convocatòria anual. Es destinen a cobrir les despeses efectuades l’any 
anterior. 

Centre gestor Direcció General de Centres Públics (EN0119). 
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Objectius i efectes 
 

Subvenció vinculada amb l’objectiu de garantir el finançament just dels 
centres educatius que imparteixen ensenyaments no universitaris artístics 
i esportius, el qual es troba descrit a l’objectiu estratègic 1.5 del Pla 
departamental d’Educació 2018-2021. Això es tradueix en la necessitat de 
col·laborar en el sosteniment del funcionament de les escoles de música, 
totes de titularitat dels ens locals. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de valoració 
(gènere, etc.) 

Convocatòria pública en règim de concurrència no competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  Tot l’exercici pressupostari (any natural). 

Indicadors 
 

- Nombre d’escoles de música beneficiàries. 
- Nombre d’alumnes escolaritzats i que hagin finalitzat el curs escolar 

objecte de la subvenció. 
- Població total del municipi. 
- Nombre d’alumnes bonificats. 
- Diversificació instrumental. 
- Minuts lectius setmanals del professorat. 
- Dispersió i densitat de població. 

Perfil del beneficiari/ària Alumnes de 4 a 18 anys d’edat de les escoles de música dels ens locals. 
 
 
Costos previsibles  
 
 
 
 

Aplicació 
econòmica 

2019 2020 2021 

460000800 4.900.000,00 € 4.900.000,00 € 4.900.000,00 € 

 

 
Fonts de finançament 
 

Íntegrament amb fons propis del Departament d’Educació. 

Concurrència i comptabilitat  
 

Aquesta subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts o 
ingressos, que es justificaran mitjançant certificat del secretari/interventor 
de l’ens local. 

Indicadors de gestió 2019 2020 (curs 2017-
2018) 2021 

Nre. d’expedients de subvenció  173  
Nre. de subvencions  
atorgades  169  

Import de la convocatòria  4.900.000,00 €  
Import executat  4.820.842,14 €  
Import mitjà per subvenció  28.525,69 €  

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització de 
2020 

- Les despeses efectuades l’any 2020 fan referència al curs 2017-
2018. L’any 2019 no s’ha fet cap pagament d’aquesta subvenció. 

- L’any 2020 s'han reconegut obligacions per un import de 4.900.000,00 
euros, que corresponen al 100,00 % de l’import previst. 
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1.14. Línia de subvenció 14 
    
 
 
Línia de subvenció 14 
 

Subvencions per al funcionament de les escoles de dansa de 
titularitat d'un ens local 
 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 
Objectiu 1.1.1 Enfortir el model d'escola catalana. 
Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Educació general (Programa 421). 

Objectiu 
departamental 1. Bastir un projecte propi del Sistema Educatiu de Catalunya. 

Objectiu 
estratègic 

1.5 Garantir el finançament just dels centres educatius que imparteixen 
ensenyaments no universitaris artístics i esportius 

Aplicació econòmica 460000800 
Pla sectorial  
Marc normatiu de referència  
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Als ens locals. 

Calendari 
d’elaboració 

Convocatòria anual. Es destinen a cobrir les despeses efectuades l’any 
anterior. 

Centre gestor Direcció General de Centres Públics (EN0119). 

Objectius i efectes 
 

Subvenció vinculada amb l’objectiu de garantir el finançament just dels 
centres educatius que imparteixen ensenyaments no universitaris artístics 
i esportius, el qual es troba descrit a l’objectiu estratègic 1.5 del Pla 
departamental d’Educació 2018-2021. Això es tradueix en la necessitat de 
col·laborar en el sosteniment del funcionament de les escoles de dansa, 
totes de titularitat dels ens locals. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de valoració 
(gènere, etc.) 

Convocatòria pública en règim de concurrència no competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  Tot l’exercici pressupostari (any natural). 

Indicadors 
 

- Import del mòdul per alumne/a. 
- Nombre d’escoles de dansa beneficiàries. 
- Nombre d’alumnes escolaritzats i que hagin finalitzat el curs escolar 

objecte de la subvenció. 
Perfil del beneficiari/ària Alumnes de 4 a 18 anys d’edat de les escoles de dansa dels ens locals. 
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Costos previsibles  
 
 
 
 

Aplicació 
econòmica 

2019 2020 2021 

460000800 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 

 

 
Fonts de finançament 
 

Íntegrament amb fons propis del Departament d’Educació. 

Concurrència i comptabilitat  
 

Aquesta subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts o 
ingressos, que es justificaran mitjançant certificat del secretari/interventor 
de l’ens local. 

Indicadors de gestió 2019 2020 (curs 2017-
2018) 2021 

Nre. d’expedients de subvenció  9  
Nre. de subvencions  
atorgades  9  

Import de la convocatòria  100.000,00 €  
Import executat  91.303,84 €  
Import mitjà per subvenció  10.144,87 €  

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització de 
2020 

- Les despeses de l’any 2020 fan referència al curs 2017-2018. L’any 
2019 no s’ha fet cap pagament d’aquesta subvenció. 

- L’any 2020 s'han reconegut obligacions per un import de 100.000,00 
euros, que corresponen al 100,00 % de l’import previst. 

 
 
1.15. Línia de subvenció 15 
 

Línia de subvenció 15 
 

Subvencions per al funcionament de les escoles d'art de titularitat 
d'un ens local 
 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 
Objectiu 1.1.1 Enfortir el model d'escola catalana. 
Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Educació general (Programa 421). 

Objectiu 
departamental 1. Bastir un projecte propi del Sistema Educatiu de Catalunya. 

Objectiu 
estratègic 

1.5 Garantir el finançament just dels centres educatius que imparteixen 
ensenyaments no universitaris artístics i esportius. 

Aplicació econòmica 460000900 
Pla sectorial  
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Marc normatiu de referència  
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Als ens locals. 

Calendari 
d’elaboració 

Convocatòria anual. Es destinen a cobrir les despeses efectuades l’any 
anterior. 

Centre gestor Direcció General de Centres Públics (EN0119). 

Objectius i efectes 
 

Subvenció vinculada amb l’objectiu de garantir el finançament just dels 
centres educatius que imparteixen ensenyaments no universitaris artístics 
i esportius, el qual es troba descrit a l’objectiu estratègic 1.5 del Pla 
departamental d’Educació 2018-2021. Això es tradueix en la necessitat 
de col·laborar en el de cicles de formació específica de grau mitjà i/o 
superior d’arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d’art, totes de 
titularitat dels ens locals. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de valoració 
(gènere, etc.) 

Convocatòria pública en règim de concurrència no competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  Tot l’exercici pressupostari (any natural). 

Indicadors 
 

- Nombre d’escoles d’art beneficiàries. 
- Nombre d’alumnes per grup. 
- Població del municipi. 
- Família professional del cicle objecte de la subvenció. 

Perfil del beneficiari/ària Alumnes matriculats en els cicles formatius de grau mitjà i/o superior 
d’arts plàstiques i disseny, de les escoles d’art dels ens locals. 

 
 
Costos previsibles  
 
 
 
 

Aplicació 
econòmica 

2019 2020 2021 

460000900 2.200.000,00 € 2.200.000,00 €  2.200.000,00 € 
 

 
Fonts de finançament 
 

Íntegrament amb fons propis del Departament d’Educació. 

Concurrència i comptabilitat  
 

Aquesta subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts o 
ingressos, que es justificaran mitjançant certificat del secretari/ària-
interventor/ora de l’ens local. 

Indicadors de gestió 2019 2020 (curs 2017-
2018) 2021 

Nre. d’expedients de subvenció  14  
Nre. de subvencions  
atorgades  14  

Import de la convocatòria  2.200.000,00 €  
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Import executat  2.199.999,99 €  
Import mitjà per subvenció  157.142,85 €  

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització de 
2020 

- Les despeses de l’any 2020 fan referència al curs 2017-2018. L’any 
2019 no s’ha fet cap pagament d’aquesta subvenció. 

- L’any 2020 s'han reconegut obligacions per un import de 
2.200.000,00 euros, que corresponen al 100,00 % de l’import previst. 

 
1.16. Línia de subvenció 16 
 

Línia de subvenció 16 
 

 
Beques de col·laboració al Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu 
 

Marc estratègic 

Pla de Govern XII 
Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 
Objectiu 1.1.1 Enfortir el model d'escola catalana. 
Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Educació general (Programa 421). 

Objectiu 
departamental 1. Bastir un projecte propi del Sistema Educatiu de Catalunya. 

Objectiu 
estratègic 

1.1 Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius i actualitzar 
els models pedagògics. 

Aplicació econòmica 480000100 
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 que han obtingut durant els tres anys anteriors a la 
convocatòria, o bé cursen en el moment de la convocatòria, un 
doctorat, un màster, una llicenciatura o un grau en Ciències Polítiques, 
Sociologia, Economia, Estadística, Matemàtiques, Física, Enginyeria, 
Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o qualsevol altra matèria que 
sigui d'interès per a l'organització. 

Calendari 
d’elaboració Convocatòria anual. 

Centre gestor Secretaria General d’Educació (EN01) 
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Objectius i efectes 
 

Aquestes beques s’alineen amb el compromís previst a l’objectiu 
estratègic 1.1 del Pla departamental d’Educació 2018-2021, de garantir 
l'oferta educativa a tots els nivells educatius i actualitzar els models 
pedagògics. Més concretament, aquestes beques tenen com a finalitat 
que la persona seleccionada pugui aprofundir la seva formació 
teoricopràctica en el coneixement i domini de les metodologies, eines, 
instruments i tècniques de l'avaluació en l'àmbit de l'educació, així com 
en els àmbits funcionals que actualment desenvolupa el Consell en els 
àmbits funcionals que actualment desenvolupa el Consell.  
Així mateix, pretenen afavorir la incorporació de les persones becades 
al mercat de treball, com a professionals qualificats que gaudeixen 
d'alguna de les titulacions requerides. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de valoració 
(gènere, etc.) 

Convocatòria pública en règim de concurrència competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  

La durada de les beques és fins al 31 de desembre, prorrogable per 
períodes de 12 mesos fins a un màxim total de 30 mesos de beca. 

Indicadors 
 

- Nombre de beneficiaris. 
- Import mitjà de les beques. 

Perfil del beneficiari/ària 

Persones que han obtingut durant els tres anys anteriors a la 
convocatòria, o bé cursen en el moment de la convocatòria, un 
doctorat, un màster, una llicenciatura o un grau en Ciències Polítiques, 
Sociologia, Economia, Estadística, Matemàtiques, Física, Enginyeria, 
Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o qualsevol altra matèria que 
sigui d'interès per a l'organització. 

 
 
Costos previsibles  
 
 
 
 

 
Aplicació 
econòmica 

2019 2020 2021 

D/480000100 33.096,00 € 
16.464,00 € 
(pròrroga) 

50.040,00 € 50.040,00 

Per als exercicis 2020 i 2021 el cost de la despesa està supeditada a 
l’aprovació de la pròrroga de les beques per als exercicis 
corresponents.  
 

 
Fonts de finançament 
 

Íntegrament amb fons propis del Departament d’Educació. 

Concurrència i comptabilitat  
 

Aquesta subvenció no és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts o 
ingressos. 

Indicadors de gestió 2019 2020 2021 
Nre. d’expedients de subvenció 2 1  
Nre. de subvencions atorgades 5 3  
Import de la convocatòria 33.096,00 € 50.040,00 €  
Import executat 33.096,00 € 41.700,00 €  
Import mitjà per subvenció 6.619,00 € 13.900,00 €  
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Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització de 
2020 

- La previsió inicial per a la realització de les beques per al 2019 era 
de 33.096,00 euros. L’import pressupostat i executat ha estat del 
100% del previst. 

- Les previsions de despesa pels anys 2020 i 2021 es reajusten i 
passen de 49.680,00 euros a 50.040,00 euros, el 2020, i de 
41.400,00 euros a 50.040,00 euros, el 2021. 
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1.17. Línia de subvenció 17 
 

Línia de subvenció 17 
 

Subvencions destinades a desenvolupar programes i actuacions 
per a alumnes en situacions singulars 
 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 
Objectiu 1.1.1 Enfortir el model d'escola catalana. 
Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Educació general (Programa 424). 

Objectiu 
departamental 1. Bastir un projecte propi del Sistema Educatiu de Catalunya. 

Objectiu 
estratègic 

1.6 Garantir l'equilibri territorial, l'equitat, la inclusió i la cohesió social 
en el Sistema Educatiu. 

Aplicació econòmica 227001300 
Pla sectorial  
Marc normatiu de referència  
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Centres educatius autoritzats per impartir ensenyaments d’educació al 
llarg de la vida, centres de formació d’adults municipals per afavorir la 
col·laboració i la corresponsabilitat amb els ens locals en l’educació 
d’adults, i entitats del tercer sector que col·laboren en l’atenció 
educativa d’aquests alumnes en situació singular. 

Calendari 
d’elaboració 

Procediment de concessió al llarg del curs escolar en funció de les 
condicions singulars dels alumnes.  

Centre gestor 
Secretaria de Polítiques Educatives (EN07). La gestió la porta a terme 
la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital, la qual 
proposa i resol per delegació la concessió de subvencions. 

Objectius i efectes 
 

Subvenció vinculada amb l’objectiu de garantir l'equilibri territorial, 
l'equitat, la inclusió i la cohesió social en el sistema educatiu, que es 
descriu a l’objectiu estratègic 1.6 del Pla departamental d’Educació 
2018-2021. Així mateix, aquestes subvencions tenen la finalitat de 
garantir el dret de l’alumnat en situacions singulars a l’educació al llarg 
de la vida i a la seva continuïtat formativa. En aquest sentit, l’objectiu 
estratègic 3.3 del Pla departamental d’Educació 2018-2021 es proposa 
potenciar l’aprenentatge al llarg de la vida. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Convocatòria pública en règim de concurrència no competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  El curs escolar (setembre-juliol).  
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Indicadors 
 

- Nombre d’alumnes i/o joves que presenten casuística singular. 
- Nombre d’alumnes que finalitzen els programes.  

Perfil del beneficiari/ària 

Joves de 16 a 24 anys en alguna de les situacions següents:   
 Menors estrangers no acompanyats (MENA). 
 Joves procedents de la immigració. 
 Joves de col·lectius en risc d’exclusió, col·lectiu gitano, etc. 
 Joves que no han tingut accés al sistema educatiu, o no han pogut 

tenir èxit i necessiten noves oportunitats. 
 Persones privades de llibertat en centres penitenciaris que no 

disposen del títol de graduat en educació secundària obligatòria. 
 
 
Costos previsibles  
 
 
 
 

 
Aplicació 
econòmica 

2019 2020 2021 

227001300 - 75.047,00 € 55.351,00 € 
 

 
Fonts de finançament 
 

Íntegrament amb fons propis del Departament d’Educació. 

Concurrència i comptabilitat  
 

Subvenció compatible amb altres ajuts i subvencions. En cas de 
concurrència amb altres subvencions o ajuts, la subvenció del 
Departament d’Educació tindrà caràcter complementari a aquests ajuts, 
fins arribar al màxim import de subvenció que el Departament 
d’Educació té establert per al programa.  

Indicadors de gestió 2019 2020 2021 
Nre. d’expedients de 
subvenció    

Nre. de subvencions  
atorgades    

Import de la convocatòria    
Import executat    
Import mitjà per subvenció    

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització 
de 2020 

- No hi ha hagut imputació a càrrec del pressupost de 2019. 
- Les despeses previstes pels exercicis 2020 i 2021 eren de 

270.000,00 euros per a cada exercici. Aquestes previsions s’han 
revisat i se situen en 75.047,00 euros, per al 2020, i en 55.351,00 
euros, per al 2021. 
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1.18. Línia de subvenció 42 
 

Línia de subvenció 42 
 (incorporada el 2020) 
 

 
Subvencions destinades a pal·liar els perjudicis derivats del 
tancament de les llars d’infants de titularitat privada a causa de la 
covid-19 
 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 
Objectiu 1.1.1 Enfortir el model d'escola catalana. 
Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Llars d’infants (Subprograma 421A). 

Objectiu 
departamental 1. Bastir un projecte propi del Sistema Educatiu de Catalunya.  

Objectiu 
estratègic 

1.1 Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius i actualitzar els 
models pedagògics.  

Aplicació econòmica 
470000190 
481000190 
482000190 

Pla sectorial  
Marc normatiu de referència  
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Centres educatius de Catalunya de titularitat privada que atenguin 
infants de 0 a 3 anys d'edat. 

Calendari 
d’elaboració Convocatòria extraordinària. Curs escolar 2019-2020 

Centre gestor 
Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats (EN0120). El 
director/a general de Centres Concertats i Centres Privats resol per 
delegació aquesta convocatòria. 

Objectius i efectes 
 

L’objectiu estratègic 1.1 del Pla departamental d’Educació 2018-2021 
estableix la necessitat de garantir l'oferta educativa a tots els nivells 
educatius i actualitzar els models pedagògics.  
 
A més, aquest objectiu estratègic es concreta en l’objectiu operatiu de 
garantir l'oferta educativa de 0 a 3 anys. El tancament obligat de les 
llars d’infants per la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, per la 
qual s'adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la 
infecció pel SARS-CoV-2, i pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, 
pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la covid-19, ha provocat que les llars d’infants 
de titularitat privada tinguin una situació de màxima urgència financera 
que pot derivar en el fet que algunes no puguin reobrir en el futur. En 
tractar-se de centres petits, la seva fortalesa financera és més feble, fet 
que augmenta considerablement el risc del tancament definitiu. 
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Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de valoració 
(gènere, etc.) 

Convocatòria pública en règim de concurrència no competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  

Les causes es van produir des del 14 de març de 2020 fins al final del 
curs 2019-2020. 

Indicadors 
 

- Nombre de llars privades autoritzades i en funcionament durant el 
curs 2019-2020. 

Perfil del beneficiari/ària 

Poden acollir-se a aquesta convocatòria les llars d'infants de titularitat 
privada que compleixin els requisits específics següents: 
- Estar autoritzades pel Departament d'Educació per impartir el 

primer cicle de l'educació infantil. 
- Estar en funcionament durant el curs 2019-2020. 
- Els centres que sol·licitin l'ajut han de complir també els requisits 

que estableix la base 3.1 de l'Ordre EDU/124/2020.  
 

 
 
Costos previsibles  
 
 
 
 

Aplicació 
econòmica 

2020 

470000190 
481000190         
482000190 

5.625.000,00 € 
   550.000,00 € 
2.450.000,00 € 

 

 
Fonts de finançament 
 

Íntegrament amb fons propis del Departament d’Educació. 

Concurrència i comptabilitat  
 

Aquesta subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts o 
ingressos. 

Indicadors de gestió 2020 
Nre. d’expedients de subvenció  
Nre. de subvencions  
atorgades  

Import de la convocatòria  
Import executat  
Import mitjà per subvenció  

 
 
1.19. Línia de subvenció 43 
 

Línia de subvenció 43   
(incorporada el 2020) 
 

Convocatòria ajuts de caràcter social en centres educatius i en 
l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars 
per fer front a les conseqüències de la covid-19 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 

Objectiu 1.1.3 Potenciar la igualtat d’oportunitats en un marc d’educació 
inclusiva. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=793781&language=ca_ES
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Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Serveis complementaris a l’educació (Programa 424). 

Objectiu 
departamental 3. Un model que garanteixi l'accés i l'èxit educatiu per a tothom. 

Objectiu 
estratègic 

3.4 Aconseguir que tot l'alumnat sigui escolaritzat en igualtat de 
condicions, mitjançat l'equitat en l'accés als serveis complementaris a 
l'ensenyament. 

Aplicació econòmica 
470000190 
481000190 
482000190 

Pla sectorial  
Marc normatiu de referència  
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Entitats, empreses, associacions, federacions, centres docents privats i 
les persones treballadores autònomes dels sectors de l'educació en el 
lleure i de les activitats extraescolars que compleixin els requisits, 
segons cada modalitat d'ajut. 

Calendari 
d’elaboració Convocatòria extraordinària. Curs escolar 2020-2021. 

Centre gestor 
Secretaria de Polítiques Educatives (EN07). Porta a terme la gestió la 
Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, la qual 
resol per delegació la concessió de subvencions. 

Objectius i efectes 
 

Ajut vinculat a l’objectiu estratègic 3.4 del Pla departamental d’Educació 
2018-2021, el qual estableix la necessitat d’aconseguir que tots els 
alumnes s’escolaritzin en igualtat de condicions, mitjançat l'equitat en 
l'accés als serveis complementaris a l'ensenyament. 
 
Per tal de garantir l’accés als serveis complementaris a l’,  aquests ajuts 
tenen la finalitat de pal·liar els efectes econòmics de la covid-19 i 
afavorir la sostenibilitat econòmica del sector del lleure educatiu i de les 
activitats extraescolars.  
 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de valoració 
(gènere, etc.) 

Convocatòria pública en règim de concurrència no competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  

 Curs 2020-2021 

Indicadors 
 Nombre de sol·licituds  

Perfil del beneficiari/ària Els ajuts es concreten en tres modalitats, en funció de les activitats 
subvencionades i de les persones beneficiàries dels ajuts: 

- Modalitat A, per a activitats d'educació en el lleure en cap de 
setmana, 500 euros (en el cas de federacions i coordinadores 
d'entitats, 500 euros per cada centre o agrupament adscrit), 
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dirigides a federacions o coordinadores d’entitats de lleure educatiu 
o entitats de lleure no federades. 
 

- Modalitat B, per al lleure educatiu entre setmana i les activitats 
extraescolars, 3.500 euros per sol·licitant, dirigides a entitats de 
lleure, empreses, treballadores i treballadors autònoms i entitats 
sense ànim de lucre (AMPA, fundacions, etc.). 

 
- Modalitat C, per a titulars o gestors o gestores d'instal·lacions 

juvenils registrades, 5.000 euros per sol·licitant. Les persones 
beneficiàries poden ser entitats privades, empreses i treballadores i 
treballadors autònoms. 
 

 
 
Costos previsibles  
 
 
 
 

Aplicació 
econòmica 

2020 

470000190 
481000190 
482000190 

8.000.000,00 € 
8.000.000,00 € 
4.000.000,00 € 

 

Fonts de finançament Íntegrament amb fons propis del Departament d’Educació. 

Concurrència i comptabilitat  Compatibilitat amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos. 
Indicadors de gestió 2020 
Nre. d’expedients de subvenció  
Nre. de subvencions atorgades  
Import de la convocatòria  
Import executat  
Import mitjà per subvenció  

 
 
1.20. Línia de subvenció 44 
 

Línia de subvenció 44  
(incorporada el 2020) 
 

Convocatòria d’ajuts per compensar AMPA i empreses pel 
tancament de menjadors escolars pel SARS-CoV-2 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 

Objectiu 1.1.3 Potenciar la igualtat d’oportunitats en un marc d’educació 
inclusiva. 

Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Serveis complementaris a l’educació (Programa 424). 

Objectiu 
departamental 3. Un model que garanteixi l'accés i l'èxit educatiu per a tothom. 
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Objectiu 
estratègic 

3.4 Aconseguir que tot l'alumnat sigui escolaritzat en igualtat de 
condicions, mitjançat l'equitat en l'accés als serveis complementaris a 
l'ensenyament. 

Aplicació econòmica 470000190 
482000190 

Pla sectorial  
Marc normatiu de referència  
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Associacions de mares i pares d'alumnes i empreses prestadores del 
servei de menjador escolar. 

Calendari 
d’elaboració Convocatòria extraordinària. Curs escolar 2020-2021. 

Centre gestor 
Secretaria de Polítiques Educatives (EN07). Porta a terme la gestió la 
Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, la qual 
resol per delegació la concessió de subvencions. 

Objectius i efectes 
 

Ajut vinculat a l’objectiu estratègic 3.4 del Pla departamental d’Educació 
2018-2021, el qual estableix la necessitat d’aconseguir que tots 
l’alumnat s’escolaritzi en igualtat de condicions, mitjançat l'equitat en 
l'accés als serveis complementaris a l'ensenyament. 
 
Per tal de garantir l’accés als serveis complementaris a l’educació, 
aquests ajuts tenen l’objectiu de compensar els danys i perjudicis que 
hagin patit com a conseqüència del tancament dels menjadors escolars 
en el marc de les mesures per a la prevenció i el control de la infecció 
pel SARS-CoV-2.  
 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de valoració 
(gènere, etc.) 

Convocatòria pública en règim de concurrència no competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  

 Curs 2019-2020 

Indicadors 
 Nombre de sol·licituds  

Perfil del beneficiari/ària Ajuts destinats a les associacions de mares i pares d'alumnes que 
presten el servei de menjador escolar en els centres educatius dels 
ensenyaments gratuïts i obligatoris de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya, i en els centres d'aquests ensenyaments de titularitat de la 
Generalitat gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona, i a les 
empreses o entitats contractades per aquestes associacions per prestar 
aquest servei. 

 
 
Costos previsibles  
 
 

Aplicació 
econòmica 

2020 

470000190 
482000190 

18.400.000,00 € 
4.800.000,00 € 
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Fonts de finançament Íntegrament amb fons propis del Departament d’Educació. 

Concurrència i comptabilitat  Aquests ajuts són compatibles amb d'altres destinats a la mateixa 
finalitat i atorgats per altres administracions públiques o ens públics 
privats, però en cap cas l'import dels ajuts concedits no pot ser d'una 
quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres 
entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost objecte d'aquest ajut. 

Indicadors de gestió 2020 
Nre. d’expedients de subvenció  
Nre. de subvencions atorgades  
Import de la convocatòria  
Import executat  
Import mitjà per subvenció  
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2. Subvencions de la Fundació Escola Superior de Música de Catalunya (FESMUC) 
 

 

Línia de subvenció 18 Beques de pràctiques acadèmiques 
universitàries. 

Línia de subvenció 19 Ajuts socials als estudiants i famílies de 
renda familiar baixa o molt baixa. 

Línia de subvenció 20 Beques de pràctiques per a postgraduats 
(1). 

Línia de subvenció 21 Beques de pràctiques per a postgraduats i 
estudiants de final de grau (2). 

 
 
2.1. Línia de subvenció 18 
 
 

Línia de subvenció 18 
 

Beques de pràctiques acadèmiques universitàries. 
 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou 
model productiu i una fiscalitat justa. 

Àmbit 2.3 Coneixement i innovació. 

Objectiu 
2.3.2 Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a 
partir de la millora de les polítiques de captació i retenció de talent, del 
finançament públic i de la seva equitat. 

Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Educació universitària (Programa 422). 

Objectiu 
departamental 

6.Garantir el bon funcionament dels centres que imparteixen 
ensenyaments de nivell universitari. 

Objectiu 
estratègic 

6.1Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen 
ensenyaments de règim especial de nivell universitari. 

Aplicació econòmica 480000100 
Pla sectorial  
Marc normatiu de referència  
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla 
d’Acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Alumnes universitaris de grau i de màster. 

Calendari 
d’elaboració Darrer trimestre de l’any precedent a la concessió. 

Centre gestor Fundació Privada Escola Superior Música (Entitat: 8220). 
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Objectius i efectes 
 

Beques vinculades amb l’objectiu de dotar de recursos suficients els 
centres que imparteixen ensenyaments de règim especial de nivell 
universitari, el qual es troba descrit a l’objectiu estratègic 6.1 del Pla 
departamental d’Educació 2018-2021. Aquest objectiu estratègic es 
tradueix en l’objectiu operatiu de millorar la inserció a la vida laboral 
dels alumnes d'ensenyaments de règim especial de nivell universitari. 
És en aquest sentit que la concessió d’aquestes beques per la 
FESMUC pretén oferir la possibilitat a cinc alumnes de treballar 
aspectes de la seva formació en els programes d’una organització 
professional. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Mitjançat conveni amb les universitats de referència. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  Al llarg del curs acadèmic. 

Indicadors 
 

- Avaluació individual de la tasca realitzada. 

Perfil del beneficiari/ària Estudiants universitaris de Biblioteconomia, Producció Artística, 
Producció Audiovisual, Periodisme i Comunicació. 

 
 
Costos previsibles  
 
 
 
 

Aplicació 
econòmica 

2019 2020 2021 

480000100 20.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 
 

 
Fonts de finançament 
 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Fundació. 

Concurrència i comptabilitat  
 

Beques incompatibles amb altres programes de pràctiques 
professionals en el mateix període. 

Indicadors de gestió 2019 2020 2021 
Nre. d’expedients de 
subvenció 6   

Nre. de subvencions 
atorgades 6   

Import de la convocatòria 23.130,00   
Import executat 23.130,00   
Import mitjà per subvenció 3.500,00   

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització 
de 2020 

- La previsió inicial per a la realització de les beques per al 2019 era 
de 20.000,00 euros. L’import de les obligacions reconegudes l’any 
2019 ha estat superior a la previsió inicial i s’ha situat en 23.130,00 
euros. 
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2.2. Línia de subvenció 19 
 

Línia de subvenció 19 
 

Ajuts socials als estudiants i a les famílies de renda familiar baixa 
o molt baixa 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible per a un nou 
model productiu i una fiscalitat justa. 

Àmbit 2.3 Coneixement i innovació. 

Objectiu 
2.3.2 Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a 
partir de la millora de les polítiques de captació i retenció de talent, del 
finançament públic i de la seva equitat. 

Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Educació universitària (Programa 422). 

Objectiu 
departamental 

6. Garantir el bon funcionament dels centres que imparteixen 
ensenyaments de nivell universitari 

Objectiu 
estratègic 

6.1 Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen 
ensenyaments de règim especial de nivell universitari. 

Aplicació econòmica 480000100 
Pla sectorial  
Marc normatiu de referència  
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla 
d’acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Alumnes matriculats a l’ESMUC que compleixin les condicions de 
situació socioeconòmica i acompliment acadèmic requerit. 

Calendari 
d’elaboració 

Sol·licitud en el moment de la matrícula. Atorgament al llarg del primer 
mes del curs acadèmic. 

Centre gestor Fundació Privada Escola Superior Música (Entitat: 8220). 

Objectius i efectes 
 

Ajuts vinculats amb l’objectiu de dotar de recursos suficients als 
centres que imparteixen ensenyaments de règim especial de nivell 
universitari, el qual es troba descrit a l’objectiu estratègic 6.1 del Pla 
departamental d’Educació 2018-2021. Aquest finançament suficient 
descrit a l’objectiu estratègic 6.1 ha de fer possible que l’alumnat amb 
capacitat i talent, però amb dificultats socials i/o econòmiques, pugui 
desenvolupar adequadament la formació superior a l’ESMUC. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Convocatòria pública en règim de concurrència no competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  

Tot l’exercici pressupostari (any natural). En termes generals es 
fracciona l’ajut en dues aportacions el primer i el darrer trimestre. 

Indicadors 
 

- Percentatge d’alumnes beneficiats sobre el total d’alumnes. 
- Acompliment acadèmic. 

Perfil del beneficiari/ària Alumnes matriculats a l’ESMUC que compleixen les condicions de 
situació socioeconòmica i acompliment acadèmic requerit. 
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Costos previsibles  
 
 
 
 

 
Aplicació 
econòmica 

2019(*) 2020 2021 

480000100 - 15.000,00 € 20.000,00 € 

 
* La Fundació ESMUC, en el marc del seu Pla d’acció 2019-2022, té 
previst atorgar aquests ajuts els exercicis 2020 i 2021.  
 

 
Fonts de finançament 
 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Fundació. 

Concurrència i comptabilitat  
 

És compatible amb altres ajuts socials. 

Indicadors de gestió 2019 2020 2021 
Nre. d’expedients de 
subvenció    

Nre. de subvencions 
atorgades    

Import de la convocatòria    
Import executat    
Import mitjà per subvenció    

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització 
de 2020 

- La Fundació ESMUC, en el marc del seu pla d’acció 2019-2022, té 
previst atorgar aquests ajuts els exercicis 2020 i 2021.  

 
 
2.3. Línia de subvenció 20 
 

Línia de subvenció 20 
 

Beques de pràctiques per a postgraduats/ades (1) 
 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou 
model productiu i una fiscalitat justa. 

Àmbit 2.3 Coneixement i innovació. 

Objectiu 
2.3.2 Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a partir 
de la millora de les polítiques de captació i retenció de talent, del 
finançament públic i de la seva equitat. 

Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Educació universitària (Programa 422). 

Objectiu 
departamental 

6. Garantir el bon funcionament dels centres que imparteixen 
ensenyaments de nivell universitari. 

Objectiu 
estratègic 

6.1 Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen 
ensenyaments de règim especial de nivell universitari. 

Aplicació econòmica 480000200 
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Pla sectorial  
Marc normatiu de referència  
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla 
d’Acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Alumnat graduat a l’ESMUC en els darrers quatre anys. 

Calendari 
d’elaboració Sol·licitud al segon trimestre de l’any precedent a la seva aplicació. 

Centre gestor Fundació Privada Escola Superior Música (Entitat: 8220). 

Objectius i efectes 
 

Beques vinculades amb l’objectiu de dotar de recursos suficients els 
centres que imparteixen ensenyaments de règim especial de nivell 
universitari, el qual es troba descrit a l’objectiu estratègic 6.1 del Pla 
departamental d’Educació 2018-2021. Aquest objectiu estratègic es 
tradueix en l’objectiu operatiu de millorar la inserció a la vida laboral de 
l’alumnat d'ensenyaments de règim especial de nivell universitari. En el 
cas d’aquestes beques, s’ofereix la possibilitat a un grup d’entre 5 i 7 
alumnes graduats la possibilitat de treballar aspectes de la seva formació 
en els programes i serveis de la Fundació ESMUC. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Convocatòria pública en règim de concurrència competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  Al llarg del curs acadèmic.  

Indicadors 
 

- Avaluació individual de la tasca realitzada. 
- Seguiment de la seva inserció professional. 

Perfil del beneficiari/ària Alumnes graduats/ades a l’ESMUC als darrers quatre anys. 

 
 
Costos previsibles  
 
 
 
 

 
Aplicació 
econòmica 

2019(*) 2020 2021 

480000200 - 20.000,00 € 30.000,00 € 

 
* La Fundació ESMUC, en el marc del seu pla d’acció 2019-2022, té 
previst atorgar aquestes beques els exercicis 2020 i 2021. 
 

 
Fonts de finançament 
 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Fundació. 

Concurrència i comptabilitat  
 

Incompatibilitat amb altres programes de pràctiques professionals o altres 
ocupacions professionals a plena dedicació en el mateix període. 

Indicadors de gestió 2019 2020 2021 
    
Nre. d’expedients de 
subvenció    

Nre. de subvencions 
atorgades    
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Import de la convocatòria    
Import executat    
Import mitjà per subvenció    
Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització 
de 2020 

- La Fundació ESMUC, en el marc del seu pla d’acció 2019-2022, té 
previst atorgar aquests ajuts els exercicis 2020 i 2021. 

 
 
2.4. Línia de subvenció 21 
 

Línia de subvenció 21 Beques de pràctiques per a postgraduats i estudiants de final de 
grau (2) 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou 
model productiu i una fiscalitat justa. 

Àmbit 2.3 Coneixement i innovació 

Objectiu 
2.3.2 Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a 
partir de la millora de les polítiques de captació i retenció de talent, del 
finançament públic i de la seva equitat. 

Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Educació universitària (Programa 422). 

Objectiu 
departamental 

6. Garantir el bon funcionament dels centres que imparteixen 
ensenyaments de nivell universitari. 

Objectiu 
estratègic 

6.1 Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen 
ensenyaments de règim especial de nivell universitari. 

Aplicació econòmica 480000300 
Pla sectorial  
Marc normatiu de referència  
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla 
d’Acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Alumnes de l’ESMUC, a excepció de la concessió del Premi 
Internacional de Composició Joan Guinjoan, que és de convocatòria 
oberta a la ciutadania. 

Calendari 
d’elaboració 

En funció de cadascuna de les tipologies i sistemes de selecció i 
atorgament.  

Centre gestor Fundació Privada Escola Superior Música (Entitat: 8220). 
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Objectius i efectes 
 

Beques vinculades a l’objectiu de dotar de recursos suficients els 
centres que imparteixen ensenyaments de règim especial de nivell 
universitari, que es troba descrit a l’objectiu estratègic 6.1 del Pla 
departamental d’Educació 2018-2021. Aquest objectiu es tradueix en el  
de millorar la inserció a la vida laboral dels alumnes d'ensenyaments 
de règim especial de nivell universitari. Concretament, les beques 
pretenen premiar i oferir recursos complementaris per a la realització 
de màsters i estudis de postgrau a l’alumnat de major excel·lència que 
cursa els estudis a l’ESMUC, per la qual cosa se’n promou la connexió 
amb institucions i organismes de referència en el sector musical.  

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Convocatòria pública en règim de concurrència competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  Varia en funció de cada tipologia. 

Indicadors 
 

- Avaluació individual de l’evolució de cada becari/ària. 
- Seguiment de la inserció professional. 

Perfil del beneficiari/ària 
Alumnes de l’ESMUC, a excepció del Premi Internacional de 
Composició Joan Guinjoan, que és de convocatòria oberta a la 
ciutadania. 

 
 
Costos previsibles  
 
 
 

Aplicació 
econòmica 

2019 2020 2021 

480000300 44.000,00 € 66.000,00 € 66.000,00 € 
 

 
Fonts de finançament 
 

Finançament extern. Fons acordats mitjançant conveni de la Fundació 
ESMUC amb les següents institucions i aquests imports estimats per 
exercicis: 
 Fundació Anna Riera: 40.000 €. 
 Fundació Victòria dels Àngels: 11.000 €. 
 Fundació Banc de Sabadell: 9.000 €. 
 AIE (intèrprets i executants): 6.000 €. 

Concurrència i comptabilitat  
 

En el cas dels estudis de postgrau o màsters, hi ha incompatibilitat 
amb altres possibles ajuts del Departament d’Educació i de la 
Secretaria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa als 
premis, no hi ha cap incompatibilitat.  

Indicadors de gestió 2019 2020 2021 
Nre. d’expedients de 
subvenció 26   

Nre. de subvencions 
atorgades 14   

Import de la convocatòria 53.000 €   
Import executat 53.000 €   
Import mitjà per subvenció 3.785 €   

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització 
de 2020 

- La previsió inicial per a la realització de les beques pel 2019 era de 
44.000,00 euros. L’import de les obligacions reconegudes l’any 
2019 ha estat superior a la previsió inicial i s’ha situat en 53.000,00 
euros. 
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3. Subvencions del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) 
 
Línia de subvenció 22 Ajuts individuals de menjador adreçats a 

alumnes d’ensenyaments obligatoris i de 
segon cicle d’educació infantil de centres 
educatius sufragats amb fons públics de la 
ciutat de Barcelona. 

Línia de subvenció 45 
(alta 2020) 

Pla de xoc contra la segregació i per a la 
igualtat d'oportunitats i èxit educatiu. 

 

3.1. Línia de subvenció 22 
 

 
Línia de subvenció 22 
 

Ajuts individuals de menjador adreçats a alumnes d’ensenyaments 
obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius 
sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 
Objectiu 1.1.3 Potenciar la igualtat d’oportunitats en un marc d’educació inclusiva. 
Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Educació general (Programa 421). 

Objectiu 
departamental 3. Un model que garanteixi l'accés i l'èxit educatiu per a tothom. 

Objectiu 
estratègic 

3.4 Aconseguir que tot l'alumnat sigui escolaritzat en igualtat de 
condicions, mitjançat l'equitat en l'accés als serveis complementaris a 
l'ensenyament. 

Aplicació econòmica 480000100 
Pla sectorial  
Marc normatiu de referència Bases convocatòria  subvencions 2019-2020 
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla 
d’Acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Alumnes d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de 
centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona. 

Calendari 
d’elaboració De febrer a maig de cada curs escolar. 

Centre gestor Consorci d’Educació de Barcelona (Entitat: 7870). En porta a terme la 
gestió la Direcció d’Atenció a la Comunitat Educativa del Consorci.  
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Objectius i efectes 
 

Ajuts vinculats a l’objectiu d’aconseguir que tots els alumnes siguin 
escolaritzats en igualtat de condicions, mitjançat l'equitat en l'accés als 
serveis complementaris a l'ensenyament, el qual es troba descrit a 
l’objectiu estratègic 3.4 del Pla departamental d’Educació 2018-2021. A 
aquest efecte, l’objectiu concret és permetre que alumnes de famílies amb 
especials necessitats puguin ser usuaris del servei de menjador escolar. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Convocatòria pública en règim de concurrència no competitiva. 

Termini necessari per la 
consecució dels objectius  El curs escolar. 

Indicadors - Nombre de sol·licituds ateses. 

Perfil del beneficiari/ària 
Alumnes d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de 
centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona 
amb una renda anual no superior al llindar establert en cada convocatòria. 

 
 
Costos previsibles  
 
 
 
 

 
Aplicació 
econòmica 

2019 2020 2021 

480000100 11.384.958,09 € 25.000.000,00 € 25.000.000,00 € 

El cost previst és d’uns 25.000.000 € anuals, per als cursos 2020-2021 i 
2021-2022, però pot variar en funció de la disponibilitat pressupostària 
anual i de la variació del nombre de sol·licituds que compleixin els 
requisits. 
 
Aquesta convocatòria es pluriennal, i el desglossament estimat per 
anualitats és: 
 Exercici 1: 7.500.000,00 € 
 Exercici 2: 17.500.000,00 € 
 

 
Fonts de finançament 
 

El finançament és compartit. Els alumnes que concorren en les mateixes 
circumstàncies que les previstes en la convocatòria d’ajuts de menjador del 
Departament d’Educació seran finançats íntegrament amb fons propis del 
Departament d’Educació. La resta de de beneficiaris els finança 
íntegrament l’Ajuntament de Barcelona.  
El repartiment per aportador pot variar en cada convocatòria. La 
participació del Departament d’Educació està al voltant del 78 % i la 
participació de l’Ajuntament de Barcelona, del 22 %. 

Concurrència i comptabilitat  
 

Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui 
rebre, per a la mateixa finalitat, d'altres entitats o persones públiques o 
privades. En cap cas, l'import dels ajuts concurrents pot superar el cost de 
la despesa que s’ha fet. 

Indicadors de gestió 2019 (curs 2019-2020) 2020 (curs 2020-
2021) 

2021 (curs 2021-
2022) 

Nre. d’expedients de 
subvenció 36.894   

Nre. de subvencions 
atorgades 26.651   

Import de la convocatòria 11.384.958,09   
Import executat 11.384.958,09   
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Import mitjà per subvenció Ajut de 3 o 6 €   

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització 
de 2020 

- La despesa efectuada l’any 2019 fa referència al curs 2019-2020. 
- El 2019 es van reconèixer obligacions pel total d’11.384.958,09 euros, un 
59,92 % del total previst per l’exercici 2019 (19.000.000,00 euros). 
- Les previsions de despesa per als anys 2020 i 2021 es modifiquen i 
passen de 19.000.000,00 d’euros a 25.000.000,00 d’euros. 

3.2. Línia de subvenció 45 
 

 Línia de subvenció 45 
(incorporada el 2020) 
 

Pla de xoc contra la segregació i per a la igualtat d'oportunitats i 
èxit educatiu 

Marc estratègic 

Pla de Govern 
XII Legislatura 

Eix Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
Àmbit 1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives. 
Objectiu 1.1.3 Potenciar la igualtat d’oportunitats en un marc d’educació inclusiva. 
Mesura  

Pla 
departamental 

Programa 
pressupostari Educació general (Programa 421). 

Objectiu 
departamental 3. Un model que garanteixi l'accés i l'èxit educatiu per a tothom. 

Objectiu 
estratègic 

3.4 Aconseguir que tot l'alumnat sigui escolaritzat en igualtat de 
condicions, mitjançat l'equitat en l'accés als serveis complementaris a 
l'ensenyament. 

Aplicació econòmica 480000100 
Pla sectorial  
Marc normatiu de referència  
Vinculació amb plans 
interdepartamentals  

Descripció de la convocatòria 

Pla 
d’Acció 

Sector al qual es 
dirigeix la 
convocatòria 

Alumnes P3 i 1r d’ESO, tant de centres de titularitat pública com de 
titularitat privada-concertada. 

Calendari 
d’elaboració De setembre a juny d’acord amb el calendari escolar. 

Centre gestor Consorci d’Educació de Barcelona (Entitat: 7870). En porta a terme la 
gestió la Direcció d’Atenció a la Comunitat Educativa del Consorci.  

Objectius i efectes 
 

Ajuts vinculats a l’objectiu d’aconseguir que tots els alumnes siguin 
escolaritzats en igualtat de condicions, mitjançat l'equitat en l'accés als 
serveis complementaris a l'ensenyament, el qual es troba descrit a 
l’objectiu estratègic 3.4 del Pla departamental d’Educació 2018-2021. A 
aquest efecte, l’objectiu concret és permetre que alumnes de famílies amb 
especials necessitats puguin ser usuaris del servei de menjador escolar. 

Clàusules d’inclusió social en 
requisits o criteris de 
valoració (gènere, etc.) 

Ajut d’atorgament directe, atès que es coneixen tots els possible 
beneficiaris. 
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Termini necessari per la 
consecució dels objectius  El curs escolar. 

Indicadors - Nombre de beneficiaris amb ajuts. 

Perfil del beneficiari/ària Alumnes P3 i 1r d’ESO tant de l’escola pública com concertada de 
Barcelona amb necessitats educatives específiques. 

 
 
Costos previsibles  
 
 
 
 

 
Aplicació 
econòmica 

2019 2020 2021 

480000100 300.000,00 1.060.000,00 2.000.000,00 

El cost previst és d’uns 300.000 € anuals, per als cursos 2019-2020, i de 
1.060.000 per al curs 2020-2021, però pot variar en funció de la 
disponibilitat pressupostària anual i de la variació del nombre de 
beneficiaris que compleixin els requisits. 
 
Aquesta convocatòria es pluriennal, i el desglossament estimat per 
anualitats és: 

 Exercici 1: 50 % 
 Exercici 2: 50 % 

 
 
Fonts de finançament 
 

El finançament és compartit. 
. La participació del Departament d’Educació està al voltant del 60 % i la 
participació de l’Ajuntament de Barcelona, del 40 %. 

Concurrència i comptabilitat  
 

Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui 
rebre, per a la mateixa finalitat, d'altres entitats o persones públiques o 
privades. En cap cas, l'import dels ajuts concurrents pot superar el cost de 
la despesa que s’ha fet. 

Indicadors de gestió 2019 (curs 2019-2020) 2020 (curs 2020-
2021) 

2021 (curs 2021-
2022) 

Nre. d’expedients de 
subvenció 

P3: 291 
1r ESO 596   

Nre. de subvencions 
atorgades 

P3: 291 
1r ESO 596   

Import de la convocatòria 293.000,00 €   
Import executat 146.750,00 €   
Import mitjà per subvenció 400,00 €   

Conclusions del seguiment i 
l’avaluació en l’actualització 
de 2020 

- El 2019 es van reconèixer obligacions pel total de 293.000,00 euros, un 
97,67 % del total previst per a l’exercici 2019 (300.000,00 euros). 
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Annex 2. Relació de subvencions sense concurrència (nominatives i directes) del període 2019 al 2021 
 

Beneficiari/ària Òrgan gestor Objecte Font de 
finançament 

Partida 
pressupostària 

Import 
2019 2020 2021 

Número subvenció: 23                              Programa pressupostari: 424            Objectiu departamental i estratègic: OE3.4 
Consorci auditori i 
Orquestra 

Secretaria de 
Polítiques Educatives 
(EN07) 

Desenvolupar activitats educatives de 
caire musical 

 
Fonts Generalitat 

 
D/460000100/424
0 

8.500,00 € 8.500,00 €  

Número subvenció: 24                              Programa pressupostari: 424            Objectiu departamental i estratègic: OE3.4 
Fundació Privada 
Pere Closa per a la 
Formació i Promoció 
dels gitanos a 
Catalunya 

Secretaria de 
Polítiques Educatives 
(EN07) 

Projecte de promoció escolar de 
l’alumnat del poble gitano Fonts Generalitat 

 
D/481000100/424
0 

100.000,00 € 148.857,14 €  

Número subvenció: 25                               Programa pressupostari: 424              Objectiu departamental i estratègic: OE3.4 
Fundació Gran Teatre 
del Liceu 

Secretaria de 
Polítiques Educatives 
(EN07) 

Desenvolupament d’activitats 
educatives de caire musical Fonts Generalitat D/481000100/424

0 4.000,00 € 4.000,00 €  

Número subvenció: 26                               Programa pressupostari: 424              Objectiu departamental i estratègic: OE3.3 
Fundació Privada 
Osona Formació i 
Desenvolupament 

Secretaria de 
Polítiques Educatives 
(EN07) 

Realització d’activitats de formació 
d’adults Fonts Generalitat D/481000100/424

0 - 0,00 €  

Número subvenció: 27                               Programa pressupostari: 424             Objectiu departamental i estratègic: OE3.4 
Fundació Privada 
Catalana Síndrome 
Down 

Secretaria de 
Polítiques Educatives 
(EN07) 

Col·laborar en les despeses derivades 
del servei de seguiment en l’etapa 
escolar 

Fonts Generalitat 
 

D/481000100/424
0 22.000,00 € 0,00 €  

Número subvenció: 28                               Programa pressupostari: 421             Objectiu departamental i estratègic: OE1.5 

Associació de Circ 
Rogelio Rivel 

Secretaria de 
Polítiques Educatives 
(EN07) 

Col·laborar en les activitats de l’Escola 
de Circ Rogelio Rivel Fonts Generalitat D/482000100/421

0 10.000,00 € 10.000,00 €  

Número subvenció: 29                               Programa pressupostari: 424             Objectiu departamental i estratègic: OE3.4 
Teatre Nacional de 
Catalunya 

Secretaria de 
Polítiques Educatives 
(EN07) 

Efectuar activitats de difusió del teatre 
entre els joves Fonts Generalitat D/482000100/424

0 5.300,00 € 5.300,00 €  
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Número subvenció: 30                               Programa pressupostari: 424            Objectiu departamental i estratègic: OE4.2 
Magma, Associació 
per Promoure la 
Recerca Jove 

Secretaria de 
Polítiques Educatives 
(EN07) 

Finançament de les despeses de 
l’organització de l’Exporecerca Jove Fonts Generalitat D/482000100/424

0 4.250,00 € 4.250,00 €  

Número subvenció: 31                              Programa pressupostari: 426             Objectiu departamental i estratègic: OE4.2 
Federació d’Entitats 
per a l’Ensenyament 
de les Matemàtiques 
de Catalunya 

Secretaria de 
Polítiques Educatives 
(EN07) 

Finançament de les activitats de l’edició 
del “Fem Matemàtiques” 

Fonts Generalitat D/482000100/426
0 18.725,00 € 18.790,00 €  

Número subvenció: 32                               Programa pressupostari: 421            Objectiu departamental i estratègic: OE1.5 
Fundació Privada 
Escola d’Art Floral de 
Catalunya 

Secretaria de 
Polítiques Educatives 
(EN07) 

Funcionament i sosteniment dels cicles 
formatius de grau mitjà i de grau 
superior d’art floral i Floristeria 

Fonts Generalitat D/480000800/421
0 22.270,56 € 0,00 €  

Número subvenció: 33                               Programa pressupostari: 421            Objectiu departamental i estratègic: OE1.7 

Escola Treball-
Fundació Privada 
Eduard Soler 

Secretaria de 
Polítiques Educatives 
(EN07) 

Conveni per al funcionament i 
sosteniment de la impartició dels cicles 
formatius de grau superior de tipus 
tecnològic 

Fonts Generalitat D/480000800/421
0 137.619,66 € 135.000,00 €  

Número subvenció: 34                               Programa pressupostari: 421            Objectiu departamental i estratègic: OE1.7 

Fundació Indústries 
Gràfiques 

Secretaria de 
Polítiques Educatives 
(EN07) 

Conveni per al funcionament i 
sosteniment de la impartició dels cicles 
formatius de grau superior d’arts 
gràfiques 

Fonts Generalitat D/480000800/421
0 470.000,00 € 470.000,00 €  

Número subvenció: 35                               Programa pressupostari: 421            Objectiu departamental i estratègic: OE1.6 
Fundació Blanquerna Consorci d’Educació 

de Barcelona (7870) 
Projecte d’immersió a la pràctica 
educativa per alumnes del màster 
universitari d’educació especial: 
Atenció a la Diversitat i Escola Inclusiva 

Consorci 
d’Educació de 
Barcelona 

D/481000100/421
0 

52.760,16 € 
 -  

Número subvenció: 36                               Programa pressupostari: 421            Objectiu departamental i estratègic: OE1.6 
AMPA Viver Castell 
de Sant Foix 

Consorci d’Educació 
de Barcelona (7870) Oferir als alumnes del centre un servei 

de transport escolar 

Consorci 
d’Educació de 
Barcelona 

D/480000100/421
0 10.000,00 € -  

Número subvenció: 37                               Programa pressupostari: 421            Objectiu departamental i estratègic: OE1.6 
Fundació ASPACE 
Catalunya 

Consorci d’Educació 
de Barcelona (7870) 

Escolarització al centre concertat 
ASPACE Consorci 

d’Educació de 
Barcelona 

D/481000100/421
0 4.797,00 € -  
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Número subvenció: 38                              Programa pressupostari: 424            Objectiu departamental i estratègic: OE3.4 

Universitat de Lleida 
Secretaria de 
Polítiques Educatives 
(EN07) 

Subvenció per desenvolupar les 
accions previstes de la Càtedra 
Educació i Adolescència Abel Martínez 

Fonts Generalitat D/449000100/424
0 - 30.000,00 €  

Número subvenció: 39                               Programa pressupostari: 426            Objectiu departamental i estratègic: OE4.2 

Fundació Blanquerna 
Secretaria de 
Polítiques Educatives 
(EN07) 

Finançament de la formació permanent 
del professorat no universitari en 
escoles d’estiu 

Fonts Generalitat D/481000100/426
0 - - 

 

Número subvenció: 40                               Programa pressupostari: 421           Objectiu departamental i estratègic: OE1.5 
Abadia de Montserrat Direcció General de 

Centres Concertats i 
Privats (EN0120) 

Funcionament del centre integrat 
d’ensenyament bàsic i artístic 
Escolania de Montserrat 

Fonts Generalitat D/480000700/421
0 369.678,00 € 369.678,00 €  

Número subvenció: 41 (incorporada 2020)    Programa pressupostari: 421           Objectiu departamental i estratègic: OE1.1 

08028631 Sant 
Vicenç 

Direcció General de 
Centres Concertats i 
Privats (EN0120) 

Subvencions a centres concertats 
participants en el programa d’Innovació 
pedagògica Plans educatius d’entorn 
0-20, per al curs 2019-2020, per a la 
contractació de tècnics d’integració 
social. 

Fonts Generalitat  
finançat pel Fons 
Social Europeu. 

D/488000200/421
0/0072FPROGEN -  14.336,48 €  

08028655 La 
Immaculada 

Direcció General de 
Centres Concertats i 
Privats (EN0120) 

Subvencions a centres concertats 
participants en el programa d’Innovació 
pedagògica Plans educatius d’entorn 
0-20, per al curs 2019-2020, per a la 
contractació de tècnics d’integració 
social. 

Fonts Generalitat  
finançat pel Fons 
Social Europeu. 

D/488000200/421
0/0072FPROGEN -  14.336,48 €  

08037000 Iris Direcció General de 
Centres Concertats i 
Privats (EN0120) 

Subvencions a centres concertats 
participants en el programa d’Innovació 
pedagògica Plans educatius d’entorn 
0-20, per al curs 2019-2020, per a la 
contractació de tècnics d’integració 
social. 

Fonts Generalitat  
finançat pel Fons 
Social Europeu. 

D/488000200/421
0/0072FPROGEN - 14.336,48 €  

08032063 Salesians 
Sant Vicenç dels 
Horts 

Direcció General de 
Centres Concertats i 
Privats (EN0120) 

Subvencions a centres concertats 
participants en el programa d’Innovació 
pedagògica Plans educatius d’entorn 
0-20, per al curs 2019-2020, per a la 
contractació de tècnics d’integració 
social. 

Fonts Generalitat  
finançat pel Fons 
Social Europeu. 

D/488000200/421
0/0072FPROGEN - 28.672,96 €  

17003011 Salesians 
Ripoll 

Direcció General de 
Centres Concertats i 
Privats (EN0120) 

Subvencions a centres concertats 
participants en el programa d’Innovació 
pedagògica Plans educatius d’entorn 

Fonts Generalitat  
finançat pel Fons 
Social Europeu. 

D/488000200/421
0/0072FPROGEN - 14.336,48 €  
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0-20, per al curs 2019-2020, per a la 
contractació de tècnics d’integració 
social. 

17003021 Vedruna 
Ripoll 

Direcció General de 
Centres Concertats i 
Privats (EN0120) 

Subvencions a centres concertats 
participants en el programa d’Innovació 
pedagògica Plans educatius d’entorn 
0-20, per al curs 2019-2020, per a la 
contractació de tècnics d’integració 
social. 

Fonts Generalitat  
finançat pel Fons 
Social Europeu. 

D/488000200/421
0/0072FPROGEN - 28.672,96 €  

25004516 Santa 
Maria de l'Alba 

Direcció General de 
Centres Concertats i 
Privats (EN0120) 

Subvencions a centres concertats 
participants en el programa d’Innovació 
pedagògica Plans educatius d’entorn 
0-20, per al curs 2019-2020, per a la 
contractació de tècnics d’integració 
social. 

Fonts Generalitat  
finançat pel Fons 
Social Europeu. 

D/488000200/421
0/0072FPROGEN - 14.336,48 €  

25004474 Escola Pia 
de Tàrrega 

Direcció General de 
Centres Concertats i 
Privats (EN0120) 

Subvencions a centres concertats 
participants en el programa d’Innovació 
pedagògica Plans educatius d’entorn 
0-20, per al curs 2019-2020, per a la 
contractació de tècnics d’integració 
social. 

Fonts Generalitat  
finançat pel Fons 
Social Europeu. 

D/488000200/421
0/0072FPROGEN - 14.336,48 €  

25004486 Vedruna 
Tàrrega 

Direcció General de 
Centres Concertats i 
Privats (EN0120) 

Subvencions a centres concertats 
participants en el programa d’Innovació 
pedagògica Plans educatius d’entorn 
0-20, per al curs 2019-2020, per a la 
contractació de tècnics d’integració 
social. 

Fonts Generalitat  
finançat pel Fons 
Social Europeu. 

D/488000200/421
0/0072FPROGEN - 

 
 
28.672,96 €  

08018777 Balaguer Direcció General de 
Centres Concertats i 
Privats (EN0120) 

Subvencions a centres concertats 
participants en el programa d’Innovació 
pedagògica Plans educatius d’entorn 
0-20, per al curs 2019-2020, per a la 
contractació de tècnics d’integració 
social. 

Fonts Generalitat  
finançat pel Fons 
Social Europeu. 

D/488000200/421
0/0072FPROGEN - 

 
 
28.672,96 €  

08018391 Sant 
Gervasi 

Direcció General de 
Centres Concertats i 
Privats (EN0120) 

Subvencions a centres concertats 
participants en el programa d’Innovació 
pedagògica Plans educatius d’entorn 
0-20, per al curs 2019-2020, per a la 
contractació de tècnics d’integració 
social. 

Fonts Generalitat  
finançat pel Fons 
Social Europeu. 

D/488000200/421
0/0072FPROGEN - 28.672,96 €  

08017049 Utmar Direcció General de 
Centres Concertats i 
Privats (EN0120) 

Subvencions a centres concertats 
participants en el programa d’Innovació 
pedagògica Plans educatius d’entorn 

Fonts Generalitat  
finançat pel Fons 
Social Europeu. 

D/488000200/421
0/0072FPROGEN - 28.672,96 €  



 

 

68/69 
 
 

0-20, per al curs 2019-2020, per a la 
contractació de tècnics d’integració 
social. 

08017025 Garbí Pere 
Vergés 

Direcció General de 
Centres Concertats i 
Privats (EN0120) 

Subvencions a centres concertats 
participants en el programa d’Innovació 
pedagògica Plans educatius d’entorn 
0-20, per al curs 2019-2020, per a la 
contractació de tècnics d’integració 
social. 

Fonts Generalitat  
finançat pel Fons 
Social Europeu. 

D/488000200/421
0/0072FPROGEN - 14.336,48 €  

08035118 Isabel de 
Villena 

Direcció General de 
Centres Concertats i 
Privats (EN0120) 

Subvencions a centres concertats 
participants en el programa d’Innovació 
pedagògica Plans educatius d’entorn 
0-20, per al curs 2019-2020, per a la 
contractació de tècnics d’integració 
social. 

Fonts Generalitat  
finançat pel Fons 
Social Europeu. 

D/488000200/421
0/0072FPROGEN - 14.336,48 €  

Número subvenció: 46 (incorporada 2020)         Programa pressupostari: 421           Objectiu departamental i estratègic: OE1.1 

Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya (COAC) 

Direcció General de 
Centres Públics 
(EN0119) 

Fomentar la realització d’un concurs 
d’idees per transformar els actuals 
equipaments educatius 

Fonts Generalitat D/482003100/421
0/0000 - 5.000,00 €  

Número subvenció: 47 (incorporada 2020)         Programa pressupostari: 424           Objectiu departamental i estratègic: OE1.1 

Universitat de 
Barcelona 

Secretaria de 
Polítiques Educatives 
(EN07) 
 

Realització d’un estudi 
sobre bones pràctiques en la promoció 
de l'ús de la llengua catalana en 
entorns 
escolars 

Fonts Generalitat 
D/449000100/424
0/0000 
 

27.000,00 € 26.805,87 €  

 
Conclusions del seguiment i l’avaluació del 2019 de l’annex 2 
 
- No hi ha hagut imputació a càrrec del pressupost del 2019 de la subvenció 26.  
- L’import final de la despesa a càrrec del pressupost del 2019 de la subvenció 33 ha estat de 137.619,66 euros, i no de  

165.000, 00 euros, tal com estava previst. 
- No hi ha hagut imputació a càrrec del pressupost del 2019 de la subvenció 38. S’han actualitzat la previsió per l’any 2020; la 

subvenció per al curs 2018-2019 es fa a càrrec del pressupost de l’any 2020. 
- Les subvencions 35, 36 i 37, que atorga el Consorci d’Educació de Barcelona, no es tramiten l’any 2020. No hi ha hagut imputació a 

càrrec del pressupost del 2019 de la subvenció 39 i no hi ha previsió de fons per als anys 2020 i 2021. S’inclou dins la convocatòria 
d’Escoles d’Estiu (Línia de subvenció 5). 

- Les subvencions 41, 46 i 47 són noves subvencions incorporades l’any 2020. 
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Annex 3. Relació de canvis arran de l’actualització del Pla estratègic de 
subvencions del Departament d’Educació de l’any 2020 
 
L’objectiu principal de l’actualització anual del Pla estratègic de subvencions és modificar les 
previsions de costos per als exercicis 2020 i 2021, si escau, i fer el seguiment de l’execució 
de la despesa ja realitzada per a cada línia de subvenció fins al moment de l’aprovació. 
 
Per tal de facilitar el seguiment i la comprensió d’aquesta actualització del Pla estratègic de 
subvencions del Departament d’Educació 2019-2021, que es va aprovar el 13 de maig de 
2019, s’ha mantingut la mateixa enumeració de les subvencions del Pla inicialment aprovat. 
En conseqüència les eventuals altes o baixes de subvencions que es puguin produir en les 
diferents actualitzacions del Pla, no n’alteraran l’enumeració. 
 
Relació d’altes i baixes de subvencions de l’annex 1 amb concurrència de l’any 2020  
 
a) Altes 
 
- Línia de subvenció 42: Subvencions destinades a pal·liar els perjudicis derivats del 

tancament de les llars d’infants de titularitat privada a causa de la covid-19. 
- Línia de subvenció 43: Subvencions en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats 

extraescolars per fer front a les conseqüències de la covid-19. 
- Línia de subvenció 44: Convocatòria d’ajuts per compensar AMPA i empreses pel 

tancament de menjadors escolars pel SARS-CoV-2. 
- Línia de subvenció 45: Pla de xoc contra la segregació i per a la igualtat d'oportunitats i 

èxit educatiu. 
 
b) Baixes 
 
No s’ha produït cap baixa.  
 
Relació d’altes i baixes de subvencions de l’annex 2 amb concurrència de l’any 2020  
 
a) Altes 
 
- La subvenció 41 és una nova subvenció incorporada l’any 2020, gestionada per la 

Direcció General de Centres Concertats i Privats i destinada a centres concertats 
participants en el programa d’innovació pedagògica Plans educatius d’entorn 0-20, per al 
curs 2019-2020, per a la contractació de tècnics i tècniques d’integració social. 

- La subvenció 46 és una nova subvenció incorporada l’any 2020 que té com a beneficiari 
el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

- La subvenció 47 és una nova subvenció incorporada l’any 2020 que té com a 
beneficiària la Universitat de Barcelona 

 
b) Baixes  
 
- Les subvencions 35, 36 i 37, que atorga el Consorci d’Educació de Barcelona, no es 

tramiten l’any 2020. 
- No hi ha hagut cap imputació a càrrec del pressupost del 2019 de la subvenció 39 i no hi 

ha previsió de fons per als anys 2020 i 2021, ja que aquesta s’inclou dins la convocatòria 
d’Escoles d’Estiu (Línia de subvenció 5). 
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