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1. Introducció 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Finalitat, naturalesa jurídica i finançament 

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



 

 

5 | 169 
 

Per facilitar aquest assoliment és fonamental l’establiment normalitzat de canals de 
cooperació dirigits a la coordinació dels diferents òrgans de gestió del departament i els 
organismes i ens públics que formen part del seu sector públic.  

El Pla estratègic de subvencions no té caràcter normatiu i el seu contingut no genera 
drets ni obligacions a favor dels beneficiaris potencials, els quals no poden exigir 
indemnitzacions o compensacions si el pla no s’executa en els termes establerts.  

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

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

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

 

3. Àmbit d’aplicació subjectiu 

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

Òrgans del departament Nombre de línies 

Direcció General de Centres Públics 4 

Direcció General de Centres Concertats i Centres 
Privats 6 

Direcció General d’Innovació, Digitalització i 
Currículum 5 

Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim 
Especial 3 

Servei de Programes de Qualificació i Iniciació 
Professional 1 

Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa 2 

Total per òrgans del Departament 21 

  



 

 

6 | 169 
 

Entitats del sector públic Nombre de línies 

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu 
(CSASE) 1 

Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) 3 

Fundació per a l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC) 5 

Total per entitats del sector públic 9 

Total departament i sector públic  30 

 

4. Àmbit d’aplicació objectiu  

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

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

 

5. Marc estratègic 

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

 

PLA DE GOVERN 

Eix  Per un país basat en una economia del 
coneixement, digital i emprenedora 

Àmbit  Societat del coneixement 

Objectiu  Enfortir i modernitzar el sistema universitari català, 
garantint un finançament sòlid, l’equitat en l’accés i 
la captació i retenció de talent 

Objectiu  Promoure la internacionalització del sistema de 
coneixement de Catalunya 

Mesura  Augmentar el nivell de participació del sistema 
d’universitats i recerca en l’àmbit internacional 
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Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 
benestar 

Àmbit  Polítiques educatives i formatives 

Objectiu  Enfortir el model d'escola catalana 

Mesura  Desplegament del Pla STEMcat amb l’objectiu de 
potenciar les vocacions científiques, 
tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques dels i 
les estudiants de Catalunya amb especial 
incidència en la perspectiva de gènere i en 
l’alumnat en situació de vulnerabi 

Mesura  Incrementar progressivament el pressupost 
educatiu per aproximar-se al 6% del PIB 

Mesura  Reforçar i adequar la formació del professorat als 
nous reptes del sistema educatiu; 

Objectiu  Impulsar i consolidar el model de formació i 
qualificació professional 

Mesura  Assolir el 40% d’alumnes d’FP en la modalitat dual 

Objectiu  Potenciar l'educació inclusiva i la igualtat 
d’oportunitats de tot l’alumnat 

Mesura  Creació d’un pla de xoc contra el fracàs escolar 

Mesura  Elaboració del pla estratègic de la recerca 
educativa 

Mesura  Increment de la formació dels i les professionals 
educatius en l’àmbit de salut mental, per tal de 
prevenir els trastorns mentals i lluitar contra els 
estigmes i els tabús 

Mesura  Potenciar el Pla de millora d’oportunitats 
educatives 

Mesura  Promoure la inclusió en el temps educatiu no 
lectiu, en especial en el temps de migdia i 
menjador, sortides, colònies i activitats 
extraescolars 

 

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

Objectiu departamental  Consolidar un sistema educatiu universal, inclusiu, 
participatiu, sostenible, feminista, digital i en català 

   Objectiu estratègic  Garantir l'oferta educativa a tots els nivells 
educatius amb la màxima inclusió i sense 
segregació i avançar cap a la gratuïtat progressiva 
de l'educació entre els 0-3 

   Objectiu estratègic  Millorar la qualitat en l'atenció educativa a 
l'alumnat i vetllar pel seu benestar emocional 

   Objectiu estratègic  Treballar per una FP que doni resposta a les 
expectatives i necessitats de les persones, les 
empreses, el territori, les entitats i les institucions 

 

Objectiu departamental  Garantir el dret a l'educació de tot l'alumnat, amb 
la màxima inclusió i sense segregació 

   Objectiu estratègic  Promoure la inclusió en el temps educatiu no 
lectiu, en especial en el temps de migdia i 
menjador, sortides, transport i activitats 
extraescolars 

 

Objectiu departamental  Reforçar el personal docent com a peça clau del 
sistema educatiu de Catalunya 

   Objectiu estratègic  Reforçar i adequar la formació del professorat als 
nous reptes del sistema educatiu 

 

Objectiu departamental  Assegurar el bon funcionament dels centres que 
imparteixen ensenyaments de nivell universitari 

   Objectiu estratègic  Dotar de recursos suficients els centres que 
imparteixen ensenyaments de règim especial de 
nivell universitari 

 

6. Àmbit d’aplicació material 

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

•       Educació general - Educació i esport 

•       Educació universitària - Educació i esport 

•       Formació del personal docent - Educació i esport 

•       Serveis complementaris a l’educació - Protecció social 
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7. Línies d’ajuts públics 

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

La informació que detalla cada línia és la següent: 

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

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

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

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

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

L’establiment dels ajuts públics (ja sigui mitjançant bases reguladores i convocatòries, o 
concessions directes mitjançant resolucions i convenis) s’ha d’ajustar a tot el que 
estableixi el Pla estratègic de subvencions, sens perjudici de les modificacions que 
introdueixen els instruments jurídics que els regulen, els quals han d’incloure el termini 
necessari per a la consecució, realització o assoliment dels objectius de cadascuna de les 
línies d’ajuts públics.  

A l’annex 1 d’aquest Pla estratègic de subvencions es poden consultar les diferents línies 
d’ajuts públics que té previst concedir el Departament d’Educació i les entitats públiques 
que hi estan adscrites. 

 

8. Beneficiaris 

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

Es consideren beneficiàries totes les persones físiques o jurídiques, les entitats o 
associacions públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus de 
comunitat econòmica que hagin de realitzar l’activitat o el projecte que fonamenti 
l’atorgament, o que es trobin en una situació que en legitimi la concessió. 
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Cadascuna de les línies d’ajuts públics incorpora informació sobre el tipus de beneficiari 
al qual va dirigit (persones físiques que no desenvolupen activitat econòmica, petites i 
mitjanes empreses i persones físiques que desenvolupen activitat econòmica, persones 
jurídiques que no desenvolupen activitat econòmica, etc.), així com el detall sobre si es 
destina a un perfil de beneficiari concret (joves, dones, infants, etc.). 

 

9. Modalitats de concessió 

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

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

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

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

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

− Els imposats per normes de rang legal.  

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

− Quan els beneficiaris són corporacions i entitats locals i el seu objecte és 
inclòs en plans o programes prèviament aprovats, que substitueixen les 
bases reguladores.  

− Per al finançament global d’entitats de dret públic o privat amb participació 
minoritària de la Generalitat, derivades de llurs normes de creació, estatuts 
i altres disposicions.  

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

Modalitat de concessió Nombre de línies 

Concurrència competitiva 6 

Concurrència no competitiva 16 

Sense concurrència 8 

Total 30 
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10. Període de vigència 

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

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

 

11. Seguiment, avaluació i actualització  

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

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

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

Es preveuen tres tipologies d’indicadors: 

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

2. Indicadors d’activitat: proporcionen informació sobre determinats aspectes de les 
actuacions administratives, com un calendari de previsió de convocatòria o concessió.  

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

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

Segons l’objectiu estratègic, els indicadors de resultat per a cadascuna de les 
convocatòries d’aquest Pla estratègic de subvencions són els següents: 
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Objectiu estratègic 1. Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius amb la 
màxima inclusió i sense segregació i avançar cap a la gratuïtat progressiva de 
l’educació entre els 0-3 

Codi indicador 
Descripció 
de 
l’indicador 

2022   2023   2024   2025   

Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment 

EDU_1.1_0001.1 

Nombre 
d’alumnes 
matriculats 
que hagin 
finalitzat el 
curs escolar 
fins a la 
capacitat 
màxima dels 
centres 

3.300  3.400  3.500  3.690  

EDU_1.1_0002.1 

Nombre 
d’alumnes de 
4-18 anys 
matriculats i 
que hagin 
finalitzat el 
curs escolar 

  43.500  45.000  46.000  

EDU_1.1_0003.1 

Nombre 
d’alumnes de 
4 a 18 anys 
d’edat 
matriculats i 
que hagin 
finalitzat el 
curs escolar 

  1.400  1.600  2.000  

EDU_1.1_0004.1 
Nombre 
d’alumnes per 
grup 

19  21  25  30  

EDU_1.1_0005.1 Alumnes 
subvencionats 45  45  45  45  

EDU_1.1_0006.1 Infants 
subvencionats 7.500        

EDU_1.1_0007.1 
Nombre de 
centres 
subvencionats 

32        

EDU_1.1_0008.1 

Total tècnics 
d’integració 
social 
contractats 

14        

EDU_1.1_0009.1 Total monitors 
subvencionats 1.700  1.700  1.700  1.700  

EDU_1.1_0010.1 
Total 
d’alumnes 
subvencionats 

15.440  16.000  16.000  16.000  
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Codi indicador 
Descripció 
de 
l’indicador 

2022   2023   2024   2025   

Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment 

EDU_1.1_0022.1 

Percentatge 
de becats que 
s’han 
incorporat al 
mercat laboral 
en treballs 
qualificats 

80%  80%  80%    

 

Objectiu estratègic 2. Millorar la qualitat en l’atenció educativa a l’alumnat i vetllar 
pel seu benestar emocional 

Codi indicador Descripció de 
l’indicador 

2022   2023   2024   2025   

Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment 

EDU_1.3_0013.1 

Publicacions 
en revistes 
especialitzades 
en recerca 
educativa 

   4   4   4   

 

Objectiu estratègic 3. Treballar per una FP que doni resposta a les expectatives i 
necessitats de les persones, les empreses el territori les entitats i les institucions 

Codi indicador 
Descripció 
de 
l’indicador 

2022   2023   2024   2025   

Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment 

EDU_1.7_0016.1 

Nombre 
d’activitats de 
difusió 
portades a 
terme 

5  5  5  5   

EDU_1.7_0019.1 
Nombre de 
PFI 
subvencionats 

50  50  50  50  

EDU_1.7_0025.1 

Alumnes 
beneficiaris / 
alumnes FP 
Dual 
Barcelona 
ciutat 

2%  2%  2%  2%  
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Objectiu estratègic 4. Promoure la inclusió en el temps educatiu no lectiu, en 
especial en el temps de migdia i menjador, sortides, transport i activitats 
extraescolars 

Codi indicador Descripció de 
l’indicador 

2022   2023   2024   2025   

Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment 

EDU_3.1_0011.1 

Jornades, 
congressos, 
seminaris, 
publicacions, 
formacions, 
divulgació i premis 

20   10  10   10    

EDU_3.1_0014.1 

Alumnes acollits 
en el marc del 
programa PINN 
MUFPS 

700              

EDU_3.1_0015.1 
Nombre 
d’alumnes 
beneficiaris 

100  100  100  100  

EDU_3.1_0017.1 

Nombre 
d’activitats 
educatives i 
formatives 
portades a terme 

2  2  2  2  

EDU_3.1_0018.1 

Nombre 
d’alumnes i 
professors 
participants a les 
activitats 

500  500  500  500  

EDU_3.1_0020.1 

Nombre d’oficines 
municipals 
d’escolarització 
constituïdes 

85  105  115  125  

EDU_3.1_0021.1 
Nombre 
d’activitats 
executades 

40  40  40  40  

EDU_3.1_0023.1 

Alumnes 
beneficiaris / 
alumnes amb 
necessitats 
socioeconòmiques 

100%  100%  100%  100%  

EDU_3.1_0024.1 

Alumnes 
beneficiaris / 
alumnes en 
situació de 
vulnerabilitat 
socioeconòmica 

100%  100%  100%  100%  
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Objectiu estratègic 5. Reforçar i adequar la formació del professorat als nous 
reptes del sistema educatiu 

Codi indicador 
Descripció 
de 
l’indicador 

2022   2023   2024   2025   

Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment 

EDU_4.2_0012.1 Docents 
formats 5.000   5.000   5.000   5.000   

 

Objectiu estratègic 6. Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen 
ensenyaments de règim especial de nivell universitari 

Codi indicador 
Descripció 
de 
l’indicador 

2022   2023   2024   2025   

Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment Previsió Assoliment 

EDU_6.1_0026.1 
Nombre de 
becaris 
Erasmus+ 

15   18   18   18   

EDU_6.1_0027.1 

Nombre de 
becaris que 
s’incorporen 
al món 
professional 
sobre el 
total de 
beques 
concedides 

80%   80%   80%   80%  

EDU_6.1_0028.1 

Alumnes 
amb ajut 
social sobre 
el total de 
l’alumnat 
matriculat 

10%   10%   10%   10%  

EDU_6.1_0029.1 

Avaluació 
de les 
pràctiques 
dels alumni 
becats 

7   7   6   7   

EDU_6.1_0030.1 

Alumnes 
amb beca 
sobre el 
total 
d’alumnes 
que l’han 
sol·licitat 

35%  35%  35%  35%  
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12. Publicació i trasllat 

El Pla estratègic de subvencions, així com les seves actualitzacions posteriors, es 
publicaran en el lloc web del Departament d’Educació i en la dels ens públics que hi estan 
vinculats.  

Addicionalment, també es publicarà, juntament amb els plans estratègics de subvencions 
dels altres departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’apartat 
Planificació del lloc web d’Ajuts i subvencions del Departament d’Economia i Hisenda. 

  

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/ajuts-subvencions/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/ajuts-subvencions
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ANNEX 1 

1. Subvencions del Departament d’Educació 

Codi Descripció 

PES22-25_EDU0001 Subvencions per al funcionament dels conservatoris de música de 
titularitat d’un ens local 

PES22-25_EDU0002 Subvencions per al funcionament de les escoles de música de titularitat 
d’un ens local 

PES22-25_EDU0003 Subvencions per al funcionament de les escoles de dansa de titularitat 
d’un ens local 

PES22-25_EDU0004 Subvencions per al funcionament de les escoles d’art de titularitat d’un 
ens local 

PES22-25_EDU0005 Subvenció a l’Abadia de Montserrat per al sosteniment del centre privat 
d’ensenyament bàsic i artístic Escolania de Montserrat 

PES22-25_EDU0006 Subvenció destinada a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a 
les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social 

PES22-25_EDU0007 Subvencions a centres privats concertats en el marc del Pla de millora 
d’oportunitats educatives 

PES22-25_EDU0008 Subvenció destinada a finançar la contractació de tècnics d’integració 
social a diversos centres privats concertats participants en el Programa 
d’innovació pedagògica Plans educatius d’entorn 0-20 

PES22-25_EDU0009 Subvenció destinada al finançament de despeses de personal dels 
monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats 
concertats d’educació especial 

PES22-25_EDU0010 Subvenció per dotar de finançament addicional els centres privats que 
presten el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de 
característiques socioeconòmiques desafavorides 

PES22-25_EDU0011 Subvenció a la Universitat de Lleida per a la Càtedra Abel Martínez 
Educació i Adolescència 

PES22-25_EDU0012 Subvenció destinada a la realització de les Escoles d’estiu, adreçades 
únicament al professorat d’àmbit no universitari 

PES22-25_EDU0013 Subvenció destinada a impulsar la recerca educativa que vinculi 
evidències científiques a la pràctica i a la política, per promoure l’èxit 
educatiu de tot l’alumnat 

PES22-25_EDU0014 Subvencions a centres educatius privats concertats que desenvolupen 
el nou model de pràctiques en el marc del PINN MUFPS en Centres 
Educatius a partir del curs 2019-2020 

PES22-25_EDU0015 Subvenció a la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les 
Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) per a la realització d’activitats 
per dinamitzar l’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques 
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Codi Descripció 

PES22-25_EDU0016 Subvenció a l’Associació de Circ Rogelio Rivel per col·laborar en les 
activitats del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel 

PES22-25_EDU0017 Subvenció al Gran Teatre del Liceu per efectuar activitats de difusió del 
teatre entre la comunitat educativa 

PES22-25_EDU0018 Subvenció a L’Auditori per a col·laborar en la realització d’activitats 
educatives de caire musical 

PES22-25_EDU0019 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 

PES22-25_EDU0020 Subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament 
de les oficines municipals d’escolarització 

PES22-25_EDU0021 Subvencions destinades al finançament d’activitats de federacions i 
confederacions d’associacions de mares i pares o de famílies 
d’alumnes de centres educatius no universitaris 

PES22-25_EDU0022 Beques de col·laboració del Consell Superior d’Avaluació del Sistema 
Educatiu 
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Subvencions per al funcionament dels conservatoris de música de titularitat d’un ens local, 
PES22-25_EDU0001 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC  

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0001 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions per al funcionament dels 

conservatoris de música de titularitat d’un ens local 
Centre gestor Direcció General de Centres Públics 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Enfortir el model d'escola catalana 
Mesura  Incrementar progressivament el pressupost 

educatiu per aproximar-se al 6% del PIB 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar un sistema educatiu universal, inclusiu, 

participatiu, sostenible, feminista, digital i en català 
   Objectiu estratègic  Garantir l'oferta educativa a tots els nivells 

educatius amb la màxima inclusió i sense 
segregació i avançar cap a la gratuïtat progressiva 
de l'educació entre els 0-3 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Educació general 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Col·laborar en el sosteniment del funcionament 

dels conservatoris de música, tots de titularitat 
d’ens locals de Catalunya 

Identificació de mesures alternatives No establir aquests ajuts suposaria una càrrega de 
despesa considerable per als ens locals titulars 
dels centres i dificultaria l’accés dels alumnes a 
aquests ensenyaments professionals de música 
reglats. 

Objectiu de l’ajut públic Subvenció vinculada a l’objectiu de garantir el 
finançament just dels centres educatius que 
imparteixen ensenyaments  artístics no 
universitaris 
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Marc normatiu de referència ORDRE EDU/9/2021, de 22 de gener, per la qual 
s’aproven les bases reguladores del procediment 
de concessió de subvencions, als ens locals de 
Catalunya, destinades al finançament dels 
conservatoris de música de la seva titularitat, del 
curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (DOGC 
Núm.8326 de 26.1.2021) 

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

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Altres 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Aquestes subvencions són compatibles amb 

d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades 
per altres administracions públiques o ens públics 
o 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 pel beneficiari. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 13.400.000,00€ 6.700.000,00€ 6.700.000,00€ 6.700.000,00€ 33.500.000,00€ 
Total convocat 13.400.000,00€ 6.700.000,00€ 6.700.000,00€ 6.700.000,00€ 33.500.000,00€ 

Valors relatius (%) 

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

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat (€)  13.400.000,00€   6.700.000,00€   6.700.000,00€   6.700.000,00€   

2022 13.400.000,00€             

2023     6.700.000,00€         

2024        6.700.000,00€      

2025           6.700.000,00€   

3. Import concedit (€)  13.400.000,00€   6.700.000,00€   6.700.000,00€   6.700.000,00€   
2022 13.400.000,00€            

2023    6.700.000,00€         

2024       6.700.000,00€      

2025          6.700.000,00€   

4. Import reconegut €)  13.400.000,00€   6.700.000,00€   6.700.000,00€   6.700.000,00€   
2022 13.400.000,00€             

2023    6.700.000,00€          

2024        6.700.000,00€      

2025           6.700.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: L’indicador serà les disponibilitats pressupostàries d’acord amb el pressupost aprovat per a l’any corresponent. 
2. Import concedit: L’indicador serà el total de l’import de la convocatòria dividit pel nombre d’alumnat  matriculat en els conservatoris de música (fins a la capacitat 
màxima autoritzada per cada centre) de titularitat d’ens locals sol·licitants dels ajuts, sense sobrepassar el mòdul alumne/curs establert en la convocatòria. 
3. Import reconegut: L’import definitiu establert en la Resolució definitiva d’atorgament de les subvencions. 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 18   19   19   19   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 18   19   19   19   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 744.444,44€   352.631,57€   352.631,57€   352.631,57€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment Publicació DOGC 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Control del nombre de sol·licituds rebudes mitjançant llistats setmanals fins la finalització del termini de presentació de 
les sol·licituds. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): La Resolució d’atorgament establirà el nombre de sol·licitants que reuneixen els requisits i són beneficiaris dels ajuts 
concedits. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Serà I’import total de la Resolució d’atorgament dividit pel nombre de beneficiaris dels ajuts concedits. 
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INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assoliment % Objectiu Assoliment % Objectiu Assoliment % Objectiu Assoliment % 
Nombre 
d’alumnes 
matriculats que 
hagin finalitzat el 
curs escolar fins a 
la capacitat 
màxima dels 
centres 

EDU_1.1_0001.1 3.300,00   3.400,00    3.500,00    3.690,00    

Nombre                    

2022  3.300,00            

2023     3.400,00         

2024        3.500,00      

2025           3.690,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre d’alumnes matriculats que hagin finalitzat el curs escolar fins a la capacitat màxima dels centres: Comprovació del nombre d’alumnes matriculats en els 
conservatoris de música que hagin finalitzat el curs escolar (fins a la capacitat màxima del centre), segons la relació d’alumnat de cada centre, presentada pels titulars 
beneficiaris de les subvencions. 
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Subvencions per al funcionament de les escoles de música de titularitat d’un ens local, PES22-
25_EDU0002 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0002 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions per al funcionament de les escoles de 

música de titularitat d’un ens local 
Centre gestor Direcció General de Centres Públics 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Enfortir el model d'escola catalana 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar un sistema educatiu universal, inclusiu, 

participatiu, sostenible, feminista, digital i en català 
   Objectiu estratègic  Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius 

amb la màxima inclusió i sense segregació i avançar 
cap a la gratuïtat progressiva de l'educació entre els 
0-3 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Educació general 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Col·laborar en el sosteniment del funcionament de les 

escoles de música públiques, totes de titularitat d’ens 
locals de Catalunya. 

Identificació de mesures alternatives No establir aquests ajuts suposaria una càrrega de 
despesa considerable per als ens locals titulars dels 
centres i dificultaria l’accés dels alumnes a aquests 
ensenyaments. 

Objectiu de l’ajut públic Subvenció vinculada a l’objectiu de garantir el 
finançament just dels centres educatius que 
imparteixen ensenyaments artístics no universitaris. 

Marc normatiu de referència L’article 200.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, disposa que el Departament, d’acord amb 
l’article 42, i en els termes que determini la 
programació específica, pot subvencionar 
ensenyaments de règim especial  Les bases 
reguladores i les convocatòries corresponents 
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Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència no competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Altres 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres 

destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres 
administracions públiques o ens públics o 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 pel beneficiari. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució No previsió de 
convocatòria  Anual  Anual  Anual   

PGCAT  4.900.000,00€ 4.900.000,00€ 4.900.000,00€ 14.700.000,00€ 
Total convocat 0,00€ 4.900.000,00€ 4.900.000,00€ 4.900.000,00€ 14.700.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució No previsió de 
convocatòria  Anual  Anual  Anual   

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

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

No previsió de 
convocatòria    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  

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

  

2023     4.900.000,00€         

2024        4.900.000,00€      

2025           4.900.000,00
€ 

  

3. Import concedit 
(€)     4.900.000,00€   4.900.000,00€   4.900.000,00

€   

2023    4.900.000,00€         

2024       4.900.000,00€      

2025          4.900.000,00
€ 

  

4. Import reconegut 
€)     4.900.000,00€   4.900.000,00€   4.900.000,00

€   

2023    4.900.000,00€          

2024        4.900.000,00€      

2025           4.900.000,00
€ 

  

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: L’indicador serà les disponibilitats pressupostàries d’acord amb el pressupost aprovat per a l’any corresponent. 
2. Import concedit: El total de l'import es repartirà entre els beneficiaris, tenint en compte els criteris que defineix la convocatòria corresponent. 
3. Import reconegut: L’import  definitiu establert en la Resolució definitiva d’atorgament de les subvencions. 



 

27 | 169 
 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre)    156   156   160   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre)    156   156   160   

4. Import mitjà per beneficiari (€)    31.410,25€   31.410,25€   30.625,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment Publicació DOGC. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Control del nombre de sol·licituds rebudes mitjançant llistats setmanals fins la finalització del termini de 
presentació de les sol·licituds. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): La Resolució  d’atorgament establirà el nombre de sol·licitants que reuneixen els requisits i són beneficiaris 
dels ajuts concedits. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Serà I’import total de la Resolució d’atorgament dividit pel nombre de beneficiaris dels ajuts concedits. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre 
d’alumnes de 4-
18 anys 
matriculats i que 
hagin finalitzat el 
curs escolar 

EDU_1.1_0002.1    43.500,00    45.000,00    46.000,00    

Nombre                    

2023     43.500,00         

2024        45.000,00      

2025           46.000,00   
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Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre d’alumnes de 4-18 anys matriculats i que hagin finalitzat el curs escolar: Comprovació del nombre alumnes de 4-18 anys matriculats en les 
escoles de música que hagin finalitzat el curs escolar, segons la relació d’alumnat de cada centre, presentada pels titulars beneficiaris de les subvencions. 
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Subvencions per al funcionament de les escoles de dansa de titularitat d’un ens local, PES22-
25_EDU0003 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0003 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions per al funcionament de les escoles de 

dansa de titularitat d’un ens local 
Centre gestor Direcció General de Centres Públics 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Enfortir el model d'escola catalana 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar un sistema educatiu universal, inclusiu, 

participatiu, sostenible, feminista, digital i en català 
   Objectiu estratègic  Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius 

amb la màxima inclusió i sense segregació i avançar 
cap a la gratuïtat progressiva de l'educació entre els 
0-3 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Educació general 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Col·laborar en el sosteniment del funcionament de les 

escoles de dansa públiques, totes de titularitat d’ens 
locals de Catalunya. 

Identificació de mesures alternatives No establir aquests ajuts suposaria una càrrega de 
despesa considerable per als ens locals titulars dels 
centres i dificultaria l’accés dels alumnes a aquests 
ensenyaments. 

Objectiu de l’ajut públic Subvenció vinculada a l’objectiu de garantir el 
finançament just dels centres educatius que 
imparteixen ensenyaments  artístics no universitaris. 

Marc normatiu de referència L’article 200.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, disposa que el Departament, d’acord amb 
l’article 42, i en els termes que determini la 
programació específica, pot subvencionar 
ensenyaments de règim especial  Les bases 
reguladores i les convocatòries corresponents 
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Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència no competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Altres 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres 

destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres 
administracions públiques o ens públics o 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 pel beneficiari. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució No previsió de 
convocatòria  Anual  Anual  Anual   

PGCAT  100.000,00€ 100.000,00€ 100.000,00€ 300.000,00€ 
Total convocat 0,00€ 100.000,00€ 100.000,00€ 100.000,00€ 300.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució No previsió de 
convocatòria  Anual  Anual  Anual   

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

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

No previsió de 
convocatòria    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  

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

2023     100.000,00€         

2024        100.000,00€      

2025           100.000,00€   

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

2023    100.000,00€         

2024       100.000,00€      

2025          100.000,00€   

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

2023    100.000,00€          

2024        100.000,00€      

2025           100.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: L’indicador serà les disponibilitats pressupostàries d’acord amb el pressupost aprovat per a l’any corresponent. 
2. Import concedit: L’indicador serà el total de l’import  de la convocatòria dividit pel nombre d’alumnat de 4 a 18 anys matriculats en escoles de dansa de 
titularitat d’ens locals sol·licitants dels ajuts, sense sobrepassar el mòdul alumne/curs establert en la convocatòria. 
3. Import reconegut: L’import definitiu establert en la Resolució definitiva d’atorgament de les subvencions. 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre)    11   11   11   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre)    11   11   11   

4. Import mitjà per beneficiari (€)    9.090,90€   9.090,90€   9.090,90€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment Publicació DOGC. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Control del nombre de sol·licituds rebudes mitjançant llistats setmanals fins la finalització del termini de 
presentació de les sol·licituds. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): La Resolució d’atorgament establirà el nombre de sol·licitants que reuneixen els requisits i són beneficiaris 
dels ajuts concedits. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Serà I’import total de la Resolució d’atorgament dividit pel nombre de beneficiaris dels ajuts concedits. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre 
d’alumnes de 4 
a 18 anys d’edat 
matriculats i que 
hagin finalitzat el 
curs escolar 

EDU_1.1_0003.1    1.400,00    1.600,00    2.000,00    

Nombre                    

2023     1.400,00         

2024        1.600,00      

2025           2.000,00   
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Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre d’alumnes de 4 a 18 anys d’edat matriculats i que hagin finalitzat el curs escolar: Comprovació del nombre d’alumnes de 4 a 18 anys d’edat 
matriculats en les escoles de dansa  i que hagin finalitzat el curs escolar, segons la relació d’alumnat de cada centre, presentada pels titulars beneficiaris de 
les subvencions. 
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Subvencions per al funcionament de les escoles d’art de titularitat d’un ens local, PES22-
25_EDU0004 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0004 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions per al funcionament de les escoles d’art 

de titularitat d’un ens local 
Centre gestor Direcció General de Centres Públics 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Enfortir el model d'escola catalana 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar un sistema educatiu universal, inclusiu, 

participatiu, sostenible, feminista, digital i en català 
   Objectiu estratègic  Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius 

amb la màxima inclusió i sense segregació i avançar 
cap a la gratuïtat progressiva de l'educació entre els 
0-3 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Educació general 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Col·laborar en el sosteniment del funcionament de les 

escoles d’art públiques, de titularitat d’ens locals de 
Catalunya. 

Identificació de mesures alternatives No establir aquests ajuts suposaria una càrrega de 
despesa considerable per als ens locals titulars dels 
centres i dificultaria l’accés dels alumnes a aquests 
ensenyaments. 

Objectiu de l’ajut públic Subvenció vinculada a l’objectiu de garantir el 
finançament just dels centres educatius que 
imparteixen ensenyaments  artístics no universitaris. 

Marc normatiu de referència L’article 200.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, disposa que el Departament, d’acord amb 
l’article 42, i en els termes que determini la 
programació específica, pot subvencionar 
ensenyaments de règim especial  Les bases 
reguladores i les convocatòries corresponents 
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Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència no competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Altres 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres 

destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres 
administracions públiques o ens públics o 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 pel beneficiari. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 2.200.000,00€ 2.200.000,00€ 2.200.000,00€ 2.200.000,00€ 8.800.000,00€ 
Total convocat 2.200.000,00€ 2.200.000,00€ 2.200.000,00€ 2.200.000,00€ 8.800.000,00€ 

Valors relatius (%) 

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

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  2.200.000,00€   2.200.000,00€   2.200.000,00€   2.200.000,00

€ 
  

2022 2.200.000,00€             

2023     2.200.000,00€         

2024        2.200.000,00€      

2025           2.200.000,00
€ 

  

3. Import concedit 
(€)  2.200.000,00€   2.200.000,00€   2.200.000,00€   2.200.000,00

€   

2022 2.200.000,00€            

2023    2.200.000,00€         

2024       2.200.000,00€      

2025          2.200.000,00
€ 

  

4. Import reconegut 
€)  2.200.000,00€   2.200.000,00€   2.200.000,00€   2.200.000,00

€   

2022 2.200.000,00€             

2023    2.200.000,00€          

2024        2.200.000,00€      

2025           2.200.000,00
€ 
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Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: L’indicador serà les disponibilitats pressupostàries d’acord amb el pressupost aprovat per a l’any corresponent. 
2. Import concedit: El total de l’import de la convocatòria per beneficiari es reparteix tenint en compte, per cada escola d’art:  - el percentatge de 
finançament de cada grup segons el nombre d’alumnes per grup, la família professional del cicle objecte de la subvenció i segons el nombre d’habitants del 
municipi on s’ubica l’Escola d’Art. - el nombre de desdoblaments de grups (a partir de 21 alumnes). - el nombre de cicles subvencionables: 4 com a màxim. 
3. Import reconegut: L’import  definitiu establert en la Resolució definitiva d’atorgament de les subvencions. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 14   14   14   14   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 14   14   14   14   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 157.142,85€   157.142,85€   157.142,85€   157.142,85€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Seguiment Publicació DOGC. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Control del nombre de sol·licituds rebudes mitjançant llistats setmanals fins la finalització del termini de 
presentació de les sol·licituds. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): La Resolució  d’atorgament establirà el nombre de sol·licitants que reuneixen els requisits i són beneficiaris 
dels ajuts concedits. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Serà I’import total de la Resolució d’atorgament dividit pel nombre de beneficiaris dels ajuts concedits. 
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INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre 
d’alumnes per 
grup 

EDU_1.1_0004.1 19,00   21,00    25,00    30,00    

Nombre                    

2022  19,00            

2023     21,00         

2024        25,00      

2025           30,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre d’alumnes per grup: Comprovació del nombre d’alumnes per grup, de cada cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny, segons la relació d’alumnat de 
cada centre, presentada pels titulars beneficiaris de les subvencions. 

 



 

39 | 169 
 

Subvenció a l’Abadia de Montserrat per al sosteniment del centre privat d’ensenyament bàsic i 
artístic Escolania de Montserrat, PES22-25_EDU0005 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0005 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció a l’Abadia de Montserrat per al 

sosteniment del centre privat d’ensenyament bàsic i 
artístic Escolania de Montserrat. 

Centre gestor Direcció General de Centres Concertats i Centres 
Privats 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Enfortir el model d'escola catalana 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar un sistema educatiu universal, inclusiu, 

participatiu, sostenible, feminista, digital i en català 
   Objectiu estratègic  Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius 

amb la màxima inclusió i sense segregació i avançar 
cap a la gratuïtat progressiva de l'educació entre els 
0-3 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Educació general 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Potenciar els centres integrats específics 

d’ensenyaments bàsics i d’ensenyaments artístics 
Identificació de mesures alternatives No n’hi ha 
Objectiu de l’ajut públic Subvencionar ensenyaments de règim especial per 

mitjà de l’articulació d’un conveni tenint en compte la 
singularitat dels itineraris formatius que condueixen a 
l’accés d’estudis reglats de caràcter 
professionalitzador. 

Marc normatiu de referència L’article 200.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació La disposició addicional vint-i-sisena de la 
Llei d’educació 

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

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Gran empresa 
Perfil de beneficiaris Infància (població menor de 18 anys) 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Aquesta subvenció és compatible amb altres 

subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra entitat 
pública o privada. No obstant això, en cap cas l’import 
de les subvencions concedides pot ser d’una quantitat 
que, aïlladament o en concurrència amb altres ajuts, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 
procedents d’altres administracions o ens públics o 
privats, superi el cost de l’activitat subvencionada a 
desenvolupar pel beneficiari. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 369.678,00€ 369.678,00€ 369.678,00€ 369.678,00€ 1.478.712,00€ 
Total convocat 369.678,00€ 369.678,00€ 369.678,00€ 369.678,00€ 1.478.712,00€ 

Valors relatius (%) 

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

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  369.678,00€   369.678,00€   369.678,00€   369.678,00€   

2022 369.678,00€             

2023     369.678,00€         

2024        369.678,00€      

2025           369.678,00€   

3. Import concedit 
(€)  369.678,00€   369.678,00€   369.678,00€   369.678,00€   

2022 369.678,00€            

2023    369.678,00€         

2024       369.678,00€      

2025          369.678,00€   

4. Import reconegut 
€)  369.678,00€   369.678,00€   369.678,00€   369.678,00€   

2022 369.678,00€             

2023    369.678,00€          

2024        369.678,00€      

2025           369.678,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: El seguiment d’aquest indicador es porta a terme en paral·lel a la redacció i signatura del conveni subvencional 
2. Import concedit: El seguiment d’aquest indicador es porta a terme amb la implantació de l’objecte del conveni 
3. Import reconegut: El seguiment d’aquest indicador es porta a terme en el moment de la justificació del conveni 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

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

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

4. Import mitjà per beneficiari (€) 369.678,00€   369.678,00€   369.678,00€   369.678,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Aquest conveni, que gestiona la DG de Centres Privats, es porta a terme amb un seguiment setmanal de la 
responsable de la unitat convocant en les diferents fases del procés. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Hi ha una única sol·licitud. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Hi ha un únic beneficiari. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Quantitat establerta en el conveni entre l’entitat i el Departament. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Alumnes 
subvencionats EDU_1.1_0005.1 45,00   45,00    45,00    45,00    

Nombre                    

2022  45,00            

2023     45,00         

2024        45,00      

2025           45,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Alumnes subvencionats: D’acord amb la documentació presentada amb la justificació de la subvenció. 
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Subvenció destinada a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants de 
titularitat privada d’iniciativa social, PES22-25_EDU0006 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0006 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció destinada a l’escolarització d’infants de 

zero a tres anys a les llars d’infants de titularitat 
privada d’iniciativa social 

Centre gestor Direcció General de Centres Concertats i Centres 
Privats 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Potenciar l'educació inclusiva i la igualtat 

d’oportunitats de tot l’alumnat 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar un sistema educatiu universal, inclusiu, 

participatiu, sostenible, feminista, digital i en català 
   Objectiu estratègic  Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius 

amb la màxima inclusió i sense segregació i avançar 
cap a la gratuïtat progressiva de l'educació entre els 
0-3 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Educació general 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Col·laborar en el finançament d’entitats que presten 

un servei públic sense ànim de lucre 
Identificació de mesures alternatives No n’hi ha 
Objectiu de l’ajut públic La finalitat de la subvenció és 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, pels cursos 2020-
2021 i 2021-2022. 

Marc normatiu de referència ORDRE ENS/164/2017, de 21 de juliol, per la qual 
s’aproven les bases reguladores ORDRE 
ENS/83/2018, de 19 de juny, per la qual es modifica 
l’Ordre ENS/164/2017, de 21 de juliol 
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Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència no competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Famílies - Infància (població menor de 18 anys) 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació preprimària 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres 

destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres 
administracions públiques o ens públics o 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 pel beneficiari. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 5.400.000,00€    5.400.000,00€ 
Total convocat 5.400.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 5.400.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

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

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual   No previsió de 
convocatòria   No previsió de 

convocatòria   
No previsió 

de 
convocatòria 

  

2. Import convocat 
(€)  5.400.000,00€            

2022 5.400.000,00€             

3. Import concedit 
(€)  5.400.000,00€            

2022 5.400.000,00€            

4. Import reconegut 
€)  5.400.000,00€            

2022 5.400.000,00€             

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: El seguiment d’aquest indicador es porta a terme en paral·lel a l’execució del procediment de concessió i justificació de la subvenció 
per cada un dels 2 cursos escolars. Un cop resolta i justificada la convocatòria, l’indicador ja és el definitiu. 
2. Import concedit: El seguiment d’aquest indicador es porta a terme en paral·lel a l’execució del procediment de concessió i justificació de la subvenció 
per cada un dels 2 cursos escolars. Un cop resolta i justificada la convocatòria, l’indicador ja és el definitiu. 
3. Import reconegut: El seguiment d’aquest indicador es porta a terme en paral·lel a l’execució del procediment de concessió i justificació de la subvenció 
per cada un dels 2 cursos escolars. Un cop resolta i justificada la convocatòria, l’indicador ja és el definitiu. 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 200            

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 200            

4. Import mitjà per beneficiari (€) 15.300,00€            

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Aquesta convocatòria que gestiona la DG centres privats es porta a terme amb un seguiment setmanal de la 
responsable de la unitat convocant en les diferents fases del procés. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): El seguiment de les sol·licituds rebudes es porta a terme amb un control diari de les entrades a l’aplicació 
TAIS 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): L’indicador dels beneficiaris s’obté en el moment de la resolució de concessió de la convocatòria 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Serà I’import total de la Resolució d’atorgament dividit pel nombre de beneficiaris dels ajuts concedits. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Infants 
subvencionats EDU_1.1_0006.1 7.500,00               

Nombre                    

2022  7.500,00            

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Infants subvencionats: El resultat i la unitat de mesura s’extreu de la resolució de concessió de la convocatòria. 
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Subvencions a centres privats concertats en el marc del Pla de millora d’oportunitats 
educatives, PES22-25_EDU0007 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0007 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions a centres privats concertats en el marc 

del Pla de millora d’oportunitats educatives 
Centre gestor Direcció General de Centres Concertats i Centres 

Privats 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Potenciar l'educació inclusiva i la igualtat 

d’oportunitats de tot l’alumnat 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar un sistema educatiu universal, inclusiu, 

participatiu, sostenible, feminista, digital i en català 
   Objectiu estratègic  Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius 

amb la màxima inclusió i sense segregació i avançar 
cap a la gratuïtat progressiva de l'educació entre els 
0-3 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Educació general 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Paliar les desigualtats educatives per efecte de la 

pandèmia 
Identificació de mesures alternatives No n’hi ha 
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Objectiu de l’ajut públic La finalitat de la subvenció és reforçar els centres 
educatius privats concertats de més complexitat 
educativa del Servei d’Educació de Catalunya perquè 
disposin dels recursos necessaris per compensar 
l’increment i agreujament de les necessitats i 
desigualtats educatives de l’alumnat i les seves 
famílies provocades pels efectes de la pandèmia de la 
COVID-19, per contribuir a la millora de l’equitat en 
l’accés a oportunitats educatives.  També té per 
objectiu reforçar la dimensió comunitària de l’acció 
educativa i l’atenció de l’alumnat amb necessitats 
específiques de suport educatiu. 

Marc normatiu de referència Resolució EDU/2694/2021, de 30 d’agost (DOGC 
núm. 8494, de 3.9.2021), es regula el Pla de millora 
d’oportunitats educatives (PMOE) per al curs 2021-
2022, en el marc de les mesures adoptades pel 
Departament d’Educació per pal·liar els efectes 
desfavorables per la COVID-19. ORDRE 
EDU/205/2021, de 27 d’octubre, per la qual s’aproven 
les bases reguladores del procediment de concessió 
de subvencions a centres privats concertats en el 
marc del Pla de millora d’oportunitats educatives, per 
al curs 2021-2022. 

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

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris PIME i persones físiques que desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris  Alumnes amb situació socioeconòmica desafavorida 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres 

destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres 
administracions públiques o ens públics o 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 pel beneficiari. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
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FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 873.311,00€    873.311,00€ 
Total convocat 873.311,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 873.311,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

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

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual   No previsió de 
convocatòria   No previsió de 

convocatòria   
No previsió 

de 
convocatòria 

  

2. Import convocat 
(€)  873.311,00€            

2022 873.311,00€             

3. Import concedit 
(€)  873.311,00€            

2022 873.311,00€            

4. Import reconegut 
€)  873.311,00€            

2022 873.311,00€             

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: El seguiment d’aquest indicador es porta a terme en paral·lel a l’execució del procediment de concessió i justificació de la subvenció. 
Un cop resolta i justificada la convocatòria l’indicador ja és el definitiu. 
2. Import concedit: El seguiment d’aquest indicador es porta a terme en paral·lel a l’execució del procediment de concessió i justificació de la subvenció. 
Un cop resolta i justificada la convocatòria l’indicador ja és el definitiu. 
3. Import reconegut: El seguiment d’aquest indicador es porta a terme en paral·lel a l’execució del procediment de concessió i justificació de la subvenció. 
Un cop resolta i justificada la convocatòria l’indicador ja és el definitiu. 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 40            

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 40            

4. Import mitjà per beneficiari (€) 21.830,00€            

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Aquesta convocatòria que gestiona la DG centres privats es porta a terme amb un seguiment setmanal de la 
responsable de la unitat convocant en les diferents fases del procés. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): El seguiment de les sol·licituds rebudes es porta a terme amb un control diari de les entrades a l’aplicació 
TAIS. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): L’indicador dels beneficiaris s’obté en el moment de la resolució de concessió de la convocatòria. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Serà I’import total de la Resolució d’atorgament dividit pel nombre de beneficiaris dels ajuts concedits. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre de 
centres 
subvencionats 

EDU_1.1_0007.1 32,00               

Nombre                    

2022  32,00            

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre de centres subvencionats: El resultat i la unitat de mesura s’extreu de la resolució de concessió de la convocatòria. 
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Subvenció destinada a finançar la contractació de tècnics d’integració social a diversos 
centres privats concertats participants en el Programa d’innovació pedagògica Plans 
educatius d’entorn 0-20, PES22-25_EDU0008 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0008 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció destinada a finançar la contractació de 

tècnics d’integració social a diversos centres privats 
concertats participants en el Programa d’innovació 
pedagògica Plans educatius d’entorn 0-20 

Centre gestor Direcció General de Centres Concertats i Centres 
Privats 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Potenciar l'educació inclusiva i la igualtat 

d’oportunitats de tot l’alumnat 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar un sistema educatiu universal, inclusiu, 

participatiu, sostenible, feminista, digital i en català 
   Objectiu estratègic  Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius 

amb la màxima inclusió i sense segregació i avançar 
cap a la gratuïtat progressiva de l'educació entre els 
0-3 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Educació general 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Prevenció de l’abandonament escolar 
Identificació de mesures alternatives No n’hi  ha 
Objectiu de l’ajut públic La finalitat de la subvenció és fomentar l’orientació i 

l’acompanyament de l’alumnat i les seves famílies 
dels 0 als 20 anys, en la transició d’etapes educatives 
i situacions de vulnerabilitat. 
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Marc normatiu de referència L’article 84.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol 
L’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el 
reconeixement de la innovació pedagògica (DOGC 
núm.6966, de 30.9.2015) L’article 40.1 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol ORDRE EDU/207/2021, de 3 
de novembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores 

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

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris PIME i persones físiques que desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Infància (població menor de 18 anys) - Població jove 

18-34 anys 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres 

destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres 
administracions públiques o ens públics o 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 pel beneficiari 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
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FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 328.185,00€    328.185,00€ 
Total convocat 328.185,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 328.185,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

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

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual   No previsió de 
convocatòria   No previsió de 

convocatòria   
No previsió 

de 
convocatòria 

  

2. Import convocat 
(€)  328.185,00€            

2022 328.185,00€             

3. Import concedit 
(€)  328.185,00€            

2022 328.185,00€            

4. Import reconegut 
€)  328.185,00€            

2022 328.185,00€             

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: El seguiment d’aquest indicador es porta a terme en paral·lel a l’execució del procediment de concessió i justificació de la subvenció. 
Un cop resolta i justificada la convocatòria l’indicador ja és el definitiu. 
2. Import concedit: El seguiment d’aquest indicador es porta a terme en paral·lel a l’execució del procediment de concessió i justificació de la subvenció. 
Un cop resolta i justificada la convocatòria l’indicador ja és el definitiu. 
3. Import reconegut: El seguiment d’aquest indicador es porta a terme en paral·lel a l’execució del procediment de concessió i justificació de la subvenció. 
Un cop resolta i justificada la convocatòria l’indicador ja és el definitiu. 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 14            

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 14            

4. Import mitjà per beneficiari (€) 23.440,00€            

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Aquesta convocatòria que gestiona la DG centres privats es porta a terme amb un seguiment setmanal de la 
responsable de la unitat convocant en les diferents fases del procés. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): El seguiment de les sol·licituds rebudes es porta a terme amb un control diari de les entrades a l’aplicació 
TAIS 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): L’indicador dels beneficiaris s’obté en el moment de la resolució de concessió de la convocatòria 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Serà I’import total de la Resolució d’atorgament dividit pel nombre de beneficiaris dels ajuts concedits. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Total tècnics 
d’integració 
social 
contractats 

EDU_1.1_0008.1 14,00               

Nombre                    

2022  14,00            

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Total tècnics d’integració social contractats: El resultat i la unitat de mesura s’extreu de la resolució de concessió de la convocatòria. 
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Subvenció destinada al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, 
esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d’educació especial, PES22-
25_EDU0009 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0009 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció destinada al finançament de despeses de 

personal dels monitors de menjador, esbarjo i 
transport dels centres educatius privats concertats 
d’educació especial. 

Centre gestor Direcció General de Centres Concertats i Centres 
Privats 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Potenciar l'educació inclusiva i la igualtat 

d’oportunitats de tot l’alumnat 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar un sistema educatiu universal, inclusiu, 

participatiu, sostenible, feminista, digital i en català 
   Objectiu estratègic  Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius 

amb la màxima inclusió i sense segregació i avançar 
cap a la gratuïtat progressiva de l'educació entre els 
0-3 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Educació general 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Reduir els costos de les places dels alumnes en 

centres d’educació especial. 
Identificació de mesures alternatives No n’hi ha 
Objectiu de l’ajut públic La finalitat de la subvenció és col·laborar amb les 

famílies en el finançament del cost de les despeses 
de personal dels monitors de menjador, esbarjo i/o 
transport 
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Marc normatiu de referència Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (art. 81.4) 
ORDRE ENS/165/2017, de 21 de juliol, per la qual 
s’aproven les bases reguladores ORDRE 
ENS/84/2018, de 19 de juny, per la qual es modifica 
l’Ordre ENS/165/2017, de 21 de juliol, per la qual 
s’aproven les bases reguladores 

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

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris PIME i persones físiques que desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Discapacitats 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat En cap cas l’import de les subvencions concedides no 

pot ser d’una quantia que, aïlladament o en 
concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, 
ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a 
desenvolupar pel beneficiari. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anticipada  Anticipada  Anticipada  Anticipada   
PGCAT 8.000.000,00€ 8.000.000,00€ 8.000.000,00€ 8.000.000,00€ 32.000.000,00€ 
Total convocat 8.000.000,00€ 8.000.000,00€ 8.000.000,00€ 8.000.000,00€ 32.000.000,00€ 

Valors relatius (%) 

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

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Anticipada    Anticipada    Anticipada    Anticipada   

2. Import convocat 
(€)  8.000.000,00€   8.000.000,00€   8.000.000,00€   8.000.000,00

€ 
  

2023 8.000.000,00€             

2024     8.000.000,00€         

2025        8.000.000,00€      

2026           8.000.000,00
€ 

  

3. Import concedit 
(€)  8.000.000,00€   8.000.000,00€   8.000.000,00€   8.000.000,00

€   

2023 8.000.000,00€            

2024    8.000.000,00€         

2025       8.000.000,00€      

2026          8.000.000,00
€ 

  

4. Import reconegut 
€)  8.000.000,00€   8.000.000,00€   8.000.000,00€   8.000.000,00

€   

2023 8.000.000,00€             

2024    8.000.000,00€          

2025        8.000.000,00€      

2026           8.000.000,00
€ 
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Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: El seguiment d’aquest indicador es porta a terme en paral·lel a l’execució del procediment de concessió i justificació de la subvenció. 
Un cop resolta i justificada la convocatòria l’indicador ja és el definitiu. 
2. Import concedit: El seguiment d’aquest indicador es porta a terme en paral·lel a l’execució del procediment de concessió i justificació de la subvenció. 
Un cop resolta i justificada la convocatòria l’indicador ja és el definitiu. 
3. Import reconegut: El seguiment d’aquest indicador es porta a terme en paral·lel a l’execució del procediment de concessió i justificació de la subvenció. 
Un cop resolta i justificada la convocatòria l’indicador ja és el definitiu. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 60   60   60   60   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 60   60   60   60   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 130.000,00€   130.000,00€   130.000,00€   130.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Aquesta convocatòria que gestiona la DG centres privats es porta a terme amb un seguiment setmanal de la 
responsable de la unitat convocant en les diferents fases del procés. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): El seguiment de les sol·licituds rebudes es porta a terme amb un control diari de les entrades a l’aplicació 
TAIS. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): L’indicador dels beneficiaris s’obté en el moment de la resolució de concessió de la convocatòria. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Serà I’import total de la Resolució d’atorgament dividit pel nombre de beneficiaris dels ajuts concedits. 
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INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Total monitors 
subvencionats EDU_1.1_0009.1 1.700,00   1.700,00    1.700,00    1.700,00    

Nombre                    

2023  1.700,00            

2024     1.700,00         

2025        1.700,00      

2026           1.700,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Total monitors subvencionats: El resultat i la unitat de mesura s’extreu de la resolució de concessió de la convocatòria. 
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Subvenció per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei 
d’Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, 
PES22-25_EDU0010 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0010 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció per dotar de finançament addicional els 

centres privats que presten el Servei d’Educació de 
Catalunya en entorns de característiques 
socioeconòmiques desafavorides. 

Centre gestor Direcció General de Centres Concertats i Centres 
Privats 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Potenciar l'educació inclusiva i la igualtat 

d’oportunitats de tot l’alumnat 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar un sistema educatiu universal, inclusiu, 

participatiu, sostenible, feminista, digital i en català 
   Objectiu estratègic  Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius 

amb la màxima inclusió i sense segregació i avançar 
cap a la gratuïtat progressiva de l'educació entre els 
0-3 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Educació general 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Reduir les diferències d’oportunitats entre els alumnes 
Identificació de mesures alternatives No n’hi ha 
Objectiu de l’ajut públic La finalitat de la subvenció és evitar la discriminació 

dels alumnes pertanyents a famílies en situació 
econòmica més desafavorida, suplint les aportacions 
que les famílies no poden realitzar per motius 
econòmics, i que serveixen per finançar les activitats 
complementàries que desenvolupa el centre. 
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Marc normatiu de referència Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (arts. 48.5, 
201.1 i 202) ORDRE ENS/198/2017, de 25 d’agost, 
per la qual s’aproven les bases reguladores ORDRE 
ENS/86/2018, de 19 de juny, per la qual es modifica 
l’Ordre ENS/198/2017, de 25 d’agost, per la qual 
s’aproven les bases reguladores 

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

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris PIME i persones físiques que desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Famílies 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres 

destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres 
administracions públiques o ens públics o privats, 
però en cap cas l’import de les subvencions 
concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament 
o en concurrència amb subvencions, ajuts, ingressos 
o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar 
pel beneficiari 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 8.144.400,00€ 8.144.400,00€ 8.144.400,00€ 8.144.400,00€ 32.577.600,00€ 
Total convocat 8.144.400,00€ 8.144.400,00€ 8.144.400,00€ 8.144.400,00€ 32.577.600,00€ 

Valors relatius (%) 

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

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  8.144.400,00€   8.144.400,00€   8.144.400,00€   8.144.400,00

€ 
  

2022 8.144.400,00€             

2023     8.144.400,00€         

2024        8.144.400,00€      

2025           8.144.400,00
€ 

  

3. Import concedit 
(€)  8.144.400,00€   8.144.400,00€   8.144.400,00€   8.144.400,00

€   

2022 8.144.400,00€            

2023    8.144.400,00€         

2024       8.144.400,00€      

2025          8.144.400,00
€ 

  

4. Import reconegut 
€)  8.144.400,00€   8.144.400,00€   8.144.400,00€   8.144.400,00

€   

2022 8.144.400,00€             

2023    8.144.400,00€          

2024        8.144.400,00€      

2025           8.144.400,00
€ 

  

 

  



 

65 | 169 
 

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: El seguiment d’aquest indicador es porta a terme en paral·lel a l’execució del procediment de concessió i justificació de la subvenció. 
Un cop resolta i justificada la convocatòria, l’indicador ja és el definitiu. 
2. Import concedit: El seguiment d’aquest indicador es porta a terme en paral·lel a l’execució del procediment de concessió i justificació de la subvenció. 
Un cop resolta i justificada la convocatòria, l’indicador ja és el definitiu. 
3. Import reconegut: El seguiment d’aquest indicador es porta a terme en paral·lel a l’execució del procediment de concessió i justificació de la subvenció. 
Un cop resolta i justificada la convocatòria, l’indicador ja és el definitiu. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 260   260   260   260   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 245   260   260   260   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 33.242,00€   35.000,00€   35.000,00€   35.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Aquesta convocatòria que gestiona la DG de Centres Privats es porta a terme amb un seguiment setmanal de 
la responsable de la unitat convocant en les diferents fases del procés. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): El seguiment de les sol·licituds rebudes es porta a terme amb un control diari de les entrades a l’aplicació 
TAIS. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): La Resolució d’atorgament establirà el nombre de sol·licitants que reuneixen els requisits i són beneficiaris 
dels ajuts concedits. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Serà I’import total de la Resolució d’atorgament dividit pel nombre de beneficiaris dels ajuts concedits. 
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INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Total d’alumnes 
subvencionats EDU_1.1_0010.1 15.440,0

0   16.000,00    16.000,00    16.000,00    

Nombre                    

2022  15.440,0
0 

           

2023     16.000,00         

2024        16.000,00      

2025           16.000,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Total d’alumnes subvencionats: El resultat i la unitat de mesura s’extreuen de la resolució de concessió de la convocatòria. 
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Subvenció a la Universitat de Lleida per a la Càtedra Abel Martínez Educació i Adolescència, 
PES22-25_EDU0011 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0011 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció a la Universitat de Lleida per a la Càtedra 

Abel Martínez Educació i Adolescència 
Centre gestor Direcció General d’Innovació, Digitalització i 

Currículum 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Potenciar l'educació inclusiva i la igualtat 

d’oportunitats de tot l’alumnat 
Mesura  Increment de la formació dels i les professionals 

educatius en l’àmbit de salut mental, per tal de 
prevenir els trastorns mentals i lluitar contra els 
estigmes i els tabús 

 
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Garantir el dret a l'educació de tot l'alumnat, amb la 

màxima inclusió i sense segregació 
   Objectiu estratègic  Promoure la inclusió en el temps educatiu no lectiu, 

en especial en el temps de migdia i menjador, 
sortides, transport i activitats extraescolars 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Serveis complementaris a l’educació 
      Finalitat  Protecció social 
      Subfinalitat  Promoció social 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Potenciar la recerca i la formació en l’àmbit de 

l’educació i l’adolescència. 
Identificació de mesures alternatives Establir línies de treball conjuntes per estudiar el 

paper i el comportament de l’adolescència dins del 
sistema educatiu, coordinar projectes d’investigació o 
bé oferir seminaris, conferències o jornades. 
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Objectiu de l’ajut públic Fer recerca, formació, innovació educativa i 
transferència en l’àmbit de l’educació i l’adolescència, 
descriure les condicions de la transició entre 
adolescència i vida adulta que promouen el benestar 
emocional, l’autoregulació i el compromís amb la 
institució educativa i el coneixement. 

Marc normatiu de referència L’article 168 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d’educació, estableix que el Govern i les universitats 
de Catalunya han d’establir relacions de col·laboració 
per a potenciar l’excel·lència del sistema educatiu. 

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

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Col·lectiu LGBTI+ - Famílies - Infància (població 

menor de 18 anys) - Víctimes de violència de gènere 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya - Lleida 
Concurrència i compatibilitat Sense concurrència. Aquesta subvenció és 

compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos 
o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol altra entitat pública o privada.  

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 60.000,00€ 30.000,00€ 30.000,00€ 30.000,00€ 150.000,00€ 
Total convocat 60.000,00€ 30.000,00€ 30.000,00€ 30.000,00€ 150.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00% 

  



 

69 | 169 
 

INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  60.000,00€   30.000,00€   30.000,00€   30.000,00€   

2022 60.000,00€             

2023     30.000,00€         

2024        30.000,00€      

2025           30.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  60.000,00€   30.000,00€   30.000,00€   30.000,00€   

2022 60.000,00€            

2023    30.000,00€         

2024       30.000,00€      

2025          30.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  60.000,00€   30.000,00€   30.000,00€   30.000,00€   

2022 60.000,00€             

2023    30.000,00€          

2024        30.000,00€      

2025           30.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: La UdL fa una sol·licitud en base a un projecte i un pressupost 
2. Import concedit: La unitat que gestiona la subvenció valora la idoneïtat de la proposta i la concedeix en base al projecte i al pressupost presentats. 
3. Import reconegut: S’estableix en el moment que el beneficiari presenta la justificació de la subvenció, amb la memòria de les activitats realitzades i la 
memòria econòmica establertes a la Resolució de concessió. 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

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

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

4. Import mitjà per beneficiari (€) 60.000,00€   30.000,00€   30.000,00€   30.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): L’entitat presenta la sol·licitud de subvenció del curs corresponent i es preveu poder tenir la Resolució de 
concessió durant el 2n trimestre de l’any. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Hi ha una única sol·licitud. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Hi ha un únic beneficiari. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Correspon a la quantitat final atorgada a la resolució de concessió. 
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INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Jornades, 
congressos, 
seminaris, 
publicacions, 
formacions, 
divulgació i 
premis 

EDU_3.1_0011.1 20,00   10,00    10,00    10,00    

Nombre                    

2022  20,00            

2023     10,00         

2023              

2024        10,00      

2025           10,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Jornades, congressos, seminaris, publicacions, formacions, divulgació i premis: Converses, reunions, difusió conjunta, ús dels seus materials en les 
nostres formacions, i participació en els seus seminaris i congressos. 
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Subvenció destinada a la realització de les Escoles d’estiu, adreçades únicament al 
professorat d’àmbit no universitari, PES22-25_EDU0012 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0012 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció destinada a la realització de les Escoles 

d’estiu, adreçades únicament al professorat d’àmbit 
no universitari 

Centre gestor Direcció General d’Innovació, Digitalització i 
Currículum 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Enfortir el model d'escola catalana 
Mesura  Reforçar i adequar la formació del professorat als 

nous reptes del sistema educatiu&#58; 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Reforçar el personal docent com a peça clau del 

sistema educatiu de Catalunya 
   Objectiu estratègic  Reforçar i adequar la formació del professorat als 

nous reptes del sistema educatiu 
   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Formació del personal docent 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Augmentar l’oferta d’activitats formatives per al 

professorat durant l’estiu, ja que la que ofereix el 
Departament d’Educació és molt menys nombrosa 
que la que s’ofereix durant el curs. 

Identificació de mesures alternatives El Departament hauria d’organitzar una proposta de 
formació d’estiu que donés resposta a la demanda del 
professorat de formar-se durant el període estival, on 
l’intercanvi amb altres professionals de l’ensenyament 
es produís sense la pressió del període lectiu. 

Objectiu de l’ajut públic Posicionar el professorat com a peça clau del sistema 
educatiu de Catalunya. 

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

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris PIME i persones físiques que desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Altres 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat 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. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

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

Valors relatius (%) 

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

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Anual    Anual    Anual    Anual   

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

2022 330.000,00€             

2023     330.000,00€         

2024        330.000,00€      

2025           330.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  330.000,00€   330.000,00€   330.000,00€   33.000,00€   

2022 330.000,00€            

2023    330.000,00€         

2024       330.000,00€      

2025          33.000,00€   

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

2022 330.000,00€             

2023    330.000,00€          

2024        330.000,00€      

2025           330.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: En funció de les disponibilitats pressupostàries, d’acord amb el pressupost aprovat per a l’any de la convocatòria corresponent. 
2. Import concedit: En funció de les sol·licituds rebudes i el nombre d’hores de formació realitzades per les entitats. 
3. Import reconegut: Serà l’import que s’estableixi en la Resolució definitiva d’atorgament de les subvencions. 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 25   25   25   25   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 25   25   25   25   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 13.200,00€   13.200,00€   13.200,00€   13.200,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Es preveu que la convocatòria es publiqui durant el mes de juny. El seguiment de la data de publicació de la 
convocatòria es farà amb l’Assessoria Jurídica i la resta d’unitats implicades. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): La informació s’obté a través dels canals electrònics habilitats per a la presentació de la sol·licitud. La mitjana 
dels últims anys és de 25 sol·licituds. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Totes les sol·licituds que compleixin els requisits de les bases i la convocatòria, seran beneficiaris de la 
subvenció. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Serà I’import total de la Resolució d’atorgament dividit pel nombre de beneficiaris dels ajuts concedits. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Docents formats EDU_4.2_0012.1 5.000,00   5.000,00    5.000,00    5.000,00    
Nombre                    

2022  5.000,00            

2023     5.000,00         

2024        5.000,00      

2025           5.000,00   
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Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Docents formats: Dades contrastades amb la informació recollida a l’aplicatiu GTAF. 



 

77 | 169 
 

Subvenció destinada a impulsar la recerca educativa que vinculi evidències científiques a la 
pràctica i a la política, per promoure l’èxit educatiu de tot l’alumnat, PES22-25_EDU0013 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0013 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció destinada a impulsar la recerca educativa 

que vinculi evidències científiques a la pràctica i a la 
política, per promoure l’èxit educatiu de tot l’alumnat 

Centre gestor Direcció General d’Innovació, Digitalització i 
Currículum 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Potenciar l'educació inclusiva i la igualtat 

d’oportunitats de tot l’alumnat 
Mesura  Elaboració del pla estratègic de la recerca educativa 
 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar un sistema educatiu universal, inclusiu, 

participatiu, sostenible, feminista, digital i en català 
   Objectiu estratègic  Millorar la qualitat en l'atenció educativa a l'alumnat i 

vetllar pel seu benestar emocional 
   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Educació general 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir a impulsar la recerca educativa que vinculi 

les evidències científiques a la pràctica i polítiques 
educatives 

Identificació de mesures alternatives Aquesta subvenció seria un complement als diferents 
ajuts i subvencions a la recerca que ofereixen les 
universitats i altres entitats de Catalunya 

Objectiu de l’ajut públic Impulsar la recerca educativa que vinculi les 
evidències científiques a la pràctica i polítiques 
educatives 

Marc normatiu de referència Les bases reguladores i les convocatòries 
corresponents. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  



 

78 | 169 
 

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

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Altres 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Aquestes subvencions no són compatibles amb 

d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades 
per altres administracions públiques o ens privats. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució No previsió de 
convocatòria  Plurianual  Plurianual  Plurianual   

PGCAT  500.000,00€ 500.000,00€ 500.000,00€ 1.500.000,00€ 
Total convocat 0,00€ 500.000,00€ 500.000,00€ 500.000,00€ 1.500.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució No previsió de 
convocatòria  Plurianual  Plurianual  Plurianual   

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

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

No previsió de 
convocatòria    Plurianual    Plurianual    Plurianual   

2. Import convocat 
(€)  

   500.000,00€   500.000,00€   500.000,00€   

2023     500.000,00€         

2024              

2025              

2024        500.000,00€      

2025              

2026              

2025           500.000,00€   

2026              

2027              

3. Import concedit 
(€)     500.000,00€   500.000,00€   500.000,00€   

2023    500.000,00€         

2024             

2025             

2024       500.000,00€      

2025             

2026             

2025          500.000,00€   

2026             

2027             

4. Import reconegut 
€)     500.000,00€   500.000,00€   500.000,00€   
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   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2023    250.000,00€          

2024    125.000,00€          

2025    125.000,00€          

2024        250.000,00€      

2025        125.000,00€      

2026        125.000,00€      

2025           250.000,00€   

2026           125.000,00€   

2027           125.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: En funció de les disponibilitats pressupostàries, d’acord amb el pressupost aprovat per a l’any de la convocatòria corresponent. 
2. Import concedit: La comissió avaluadora estudiarà la documentació presentada i es farà la resolució d’atorgament, en funció de les sol·licituds 
rebudes. 
3. Import reconegut: Es pagarà un 75% del total de la subvenció en concepte de bestreta, en dues anualitats. La resta, es pagarà un cop verificada la 
documentació justificativa establerta en les bases reguladores i la resolució de convocatòria. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre)    10   10   10   

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

4. Import mitjà per beneficiari (€)    166.667,00€   166.667,00€   166.667,00€   
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Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): El seguiment de la data de publicació de la convocatòria es farà amb l’Assessoria Jurídica i les unitats 
implicades, però es preveu publicar-la al 1r trimestre de cada any de convocatòria. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Es farà el seguiment de les sol·licituds rebudes mitjançant l’aplicació TAIS 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): En funció de la baremació de les sol·licituds presentades i l’import disponible per a la convocatòria 
corresponent. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Serà I’import total de la Resolució d’atorgament dividit pel nombre de beneficiaris dels ajuts concedits. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Publicacions en 
revistes 
especialitzades 
en recerca 
educativa 

EDU_1.3_0013.1    4,00    4,00    4,00    

Nombre                    

2025     4,00         

2026        4,00      

2027           4,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Publicacions en revistes especialitzades en recerca educativa: Es comprovarà quants articles han publicat els beneficiaris en revistes especialitzades en 
l’àmbit de la recerca educativa. 
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Subvencions a centres educatius privats concertats que desenvolupen el nou model de 
pràctiques en el marc del PINN MUFPS en Centres Educatius a partir del curs 2019-2020, 
PES22-25_EDU0014 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0014 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions a centres educatius privats concertats 

que desenvolupen el nou model de pràctiques en el 
marc del PINN MUFPS en Centres Educatius a partir 
del curs 2019-2020 

Centre gestor Direcció General d’Innovació, Digitalització i 
Currículum 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Enfortir el model d'escola catalana 
Mesura  Reforçar i adequar la formació del professorat als 

nous reptes del sistema educatiu&#58; 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Garantir el dret a l'educació de tot l'alumnat, amb la 

màxima inclusió i sense segregació 
   Objectiu estratègic  Promoure la inclusió en el temps educatiu no lectiu, 

en especial en el temps de migdia i menjador, 
sortides, transport i activitats extraescolars 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Serveis complementaris a l’educació 
      Finalitat  Protecció social 
      Subfinalitat  Promoció social 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Promoure un model de professió docent competent, 

orientada a la qualitat, l’equitat i la inclusió. 
Identificació de mesures alternatives No n’hi ha 
Objectiu de l’ajut públic Dotar econòmicament els centres educatius privats 

concertats que desenvolupen el nou model de 
pràctiques en el marc del PINN MUFPS a partir del 
curs 2019-2020. 

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

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris PIME i persones físiques que desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris  Població jove 18-34 anys 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat 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. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 200.000,00€    200.000,00€ 
Total convocat 200.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 200.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Anual No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria 

No previsió de 
convocatòria   

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

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Anual   No previsió de 
convocatòria   No previsió de 

convocatòria   
No previsió 

de 
convocatòria 

  

2. Import convocat 
(€)  200.000,00€            

2022 200.000,00€             

3. Import concedit 
(€)  200.000,00€            

2022 200.000,00€            

4. Import reconegut 
€)  200.000,00€            

2022 200.000,00€             

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: En funció de les disponibilitats pressupostàries, d’acord amb el pressupost aprovat per a l’any de la convocatòria. 
2. Import concedit: En funció de les sol·licituds rebudes i el nombre d’alumnes acollits per centre i curs. 
3. Import reconegut: Serà l’import que s’estableixi en la Resolució definitiva d’atorgament de les subvencions, atès que es preveu que la justificació es 
presenti juntament amb la sol·licitud. 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 30            

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 30            

4. Import mitjà per beneficiari (€) 6.667,00€            

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Es preveu que la convocatòria es publiqui durant el mes de setembre i la concessió no sigui posterior al 15 
d’octubre. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Es farà el seguiment de les sol·licituds rebudes mitjançant l’aplicació TAIS. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Es calcula que hi ha uns 30 centres que han participat en aquesta actuació. Atès que és una convocatòria 
amb concurrència no competitiva, el nombre màxim de beneficiaris serà de 30.  
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Serà I’import total de la Resolució d’atorgament dividit pel nombre de beneficiaris dels ajuts concedits. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Alumnes acollits 
en el marc del 
programa PINN 
MUFPS 

EDU_3.1_0014.1 700,00               

Nombre                    

2022  700,00            

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Alumnes acollits en el marc del programa PINN MUFPS: Nombre d’alumnes registrats a l’aplicatiu PRACTICUM 
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Subvenció a la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya 
(FEEMCAT) per a la realització d’activitats per dinamitzar l’ensenyament-aprenentatge de les 
matemàtiques, PES22-25_EDU0015 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0015 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció a la Federació d’Entitats per a 

l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya 
(FEEMCAT) per a la realització d’activitats per 
dinamitzar l’ensenyament-aprenentatge de les 
matemàtiques 

Centre gestor Direcció General d’Innovació, Digitalització i 
Currículum 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Enfortir el model d'escola catalana 
Mesura  Desplegament del Pla STEMcat amb l’objectiu de 

potenciar les vocacions científiques, tecnològiques, 
en enginyeria i matemàtiques dels i les estudiants de 
Catalunya amb especial incidència en la perspectiva 
de gènere i en l’alumnat en situació de vulnerabilitat 

  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Garantir el dret a l'educació de tot l'alumnat, amb la 

màxima inclusió i sense segregació 
   Objectiu estratègic  Promoure la inclusió en el temps educatiu no lectiu, 

en especial en el temps de migdia i menjador, 
sortides, transport i activitats extraescolars 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Serveis complementaris a l’educació 
      Finalitat  Protecció social 
      Subfinalitat  Promoció social 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Fomentar activitats adreçades a alumnat i 

organitzades de manera voluntària per docents de la 
matèria Matemàtiques 

Identificació de mesures alternatives No n’hi ha 
Objectiu de l’ajut públic Fomentar l’ús del pensament matemàtic i 

computacional en altres espais i contextos 
Marc normatiu de referència Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació 
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Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Infància (població menor de 18 anys) 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació secundària 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Aquesta subvenció és compatible amb altres 

subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra entitat 
pública o privada. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 16.036,48€ 20.000,00€ 20.000,00€ 20.000,00€ 76.036,48€ 
Total convocat 16.036,48€ 20.000,00€ 20.000,00€ 20.000,00€ 76.036,48€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 21,09% 26,30% 26,30% 26,30% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  16.036,48€   20.000,00€   20.000,00€   20.000,00€   

2022 16.036,48€             

2023     20.000,00€         

2024        20.000,00€      

2025           20.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  16.036,48€   20.000,00€   20.000,00€   20.000,00€   

2022 16.036,48€            

2023    20.000,00€         

2024       20.000,00€      

2025          20.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  16.036,48€   20.000,00€   20.000,00€   20.000,00€   

2022 16.036,48€             

2023    20.000,00€          

2024        20.000,00€      

2025           20.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: En funció de les disponibilitats pressupostàries de la Direcció General 
2. Import concedit: En funció de les disponibilitats pressupostàries i de la sol·licitud presentada per l’entitat 
3. Import reconegut: S’estableix en el moment que l’entitat presenta la justificació de la subvenció, amb la memòria econòmica establerta a la Resolució i 
la memòria de les activitats realitzades. 



 

89 | 169 
 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

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

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

4. Import mitjà per beneficiari (€) 16.036,48€   20.000,00€   20.000,00€   20.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Juny 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Hi ha una única sol·licitud. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Hi ha un únic beneficiari. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Correspon a la quantitat final atorgada a la resolució de concessió 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre 
d’alumnes 
beneficiaris 

EDU_3.1_0015.1 100,00   100,00    100,00    100,00    

Nombre                    

2022  100,00            

2023     100,00         

2024        100,00      

2025           100,00   
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Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre d’alumnes beneficiaris: Nombre d’alumnes que han participat en les activitats programades per la FEEMCAT. Aquesta dada es verificarà amb la 
memòria d’activitats que presenta l’entitat en el moment de la justificació 
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Subvenció a l’Associació de Circ Rogelio Rivel per col·laborar en les activitats del Centre de 
les Arts del Circ Rogelio Rivel, PES22-25_EDU0016 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0016 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció a l’Associació de Circ Rogelio Rivel per 

col·laborar en les activitats del Centre de les Arts del 
Circ Rogelio Rivel 

Centre gestor Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim 
Especial 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Impulsar i consolidar el model de formació i 

qualificació professional 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar un sistema educatiu universal, inclusiu, 

participatiu, sostenible, feminista, digital i en català 
   Objectiu estratègic  Treballar per una FP que doni resposta a les 

expectatives i necessitats de les persones, les 
empreses, el territori, les entitats i les institucions 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Educació general 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Donar a conèixer els títols propis de la Generalitat en 

l’àmbit de les arts escèniques, concretament el circ, 
per atreure alumnat potencial. 

Identificació de mesures alternatives No n’hi ha 
Objectiu de l’ajut públic Contribuir al sosteniment de les activitats de difusió 

de l’Associació per tal de donar visibilitat als títols 
propis de la Generalitat: el Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà d’animació en circ i el Cicle Formatiu de Grau 
Superior en arts del circ. 

Marc normatiu de referència Decret 84/2015 de 2 de juny. DOGC 6886 i Decret 
8/2017 de 31 de gener. DOGC 7301 

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

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Infància (població menor de 18 anys) - Població jove 

18-34 anys 

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

subvencions. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 20.000,00€ 20.000,00€ 20.000,00€ 20.000,00€ 80.000,00€ 
Total convocat 20.000,00€ 20.000,00€ 20.000,00€ 20.000,00€ 80.000,00€ 

Valors relatius (%) 

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

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  20.000,00€   20.000,00€   20.000,00€   20.000,00€   

2022 20.000,00€             

2023     20.000,00€         

2024        20.000,00€      

2025           20.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  20.000,00€   20.000,00€   20.000,00€   20.000,00€   

2022 20.000,00€            

2023    20.000,00€         

2024       20.000,00€      

2025          20.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  20.000,00€   20.000,00€   20.000,00€   20.000,00€   

2022 20.000,00€             

2023    20.000,00€          

2024        20.000,00€      

2025           20.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: L’Associació fa una sol·licitud en base a un projecte i un pressupost 
2. Import concedit: La unitat que gestiona la subvenció valora la idoneïtat de la proposta i concedeix en base al projecte i al pressupost 
3. Import reconegut: S’estableix en el moment que l’entitat presenta la justificació de la subvenció, amb la memòria econòmica establerta a la Resolució i 
la memòria de les activitats realitzades. 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

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

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

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

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): L’entitat presenta la sol·licitud de subvenció del curs corresponent i es preveu poder tenir la Resolució de 
concessió durant el 2n trimestre de l’any. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Hi ha una única sol·licitud. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Hi ha un únic beneficiari. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Correspon a la quantitat final atorgada a la resolució de concessió. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre 
d’activitats de 
difusió portades 
a terme 

EDU_1.7_0016.1 5,00   5,00    5,00    5,00    

Nombre                    

2022  5,00            

2023     5,00         

2024        5,00      

2025           5,00   
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Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre d’activitats de difusió portades a terme: Els indicadors de resultats són el nombre d’activitats portades a terme, el nombre de persones 
assistents, el nombre de persones que fan un retorn de les activitats en forma de públic, de programador, d’alumnat potencial. El seguiment es fa en les 
memòries que aporta el beneficiari en el moment de la justificació de la subvenció. 
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Subvenció al Gran Teatre del Liceu per efectuar activitats de difusió del teatre entre la 
comunitat educativa, PES22-25_EDU0017 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0017 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció al Gran Teatre del Liceu per efectuar 

activitats de difusió del teatre entre la comunitat 
educativa 

Centre gestor Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim 
Especial 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Potenciar l'educació inclusiva i la igualtat 

d’oportunitats de tot l’alumnat 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Garantir el dret a l'educació de tot l'alumnat, amb la 

màxima inclusió i sense segregació 
   Objectiu estratègic  Promoure la inclusió en el temps educatiu no lectiu, 

en especial en el temps de migdia i menjador, 
sortides, transport i activitats extraescolars 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Serveis complementaris a l’educació 
      Finalitat  Protecció social 
      Subfinalitat  Promoció social 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Assegurar que es fomenten les oportunitats de tot 

l’alumnat de gaudir de les arts escèniques en 
equipaments de primer nivell. 

Identificació de mesures alternatives No n’hi ha 
Objectiu de l’ajut públic Donar suport al servei educatiu del Gran Teatre del 

Liceu perquè promogui determinades activitats i les 
adapti a les necessitats de la comunitat educativa. 

Marc normatiu de referència L’article 2.2 c) de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d’educació estableix que la capacitació cultural, 
científica i tècnica que permeti als alumnes la plena 
integració social i laboral, és un dels principis 
específics del sistema educatiu. 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  



 

97 | 169 
 

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

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Infància (població menor de 18 anys) - Població jove 

18-34 anys 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Sense concurrència. Poden rebre altres subvencions. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 8.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 32.000,00€ 
Total convocat 8.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 32.000,00€ 

Valors relatius (%) 

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

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  8.000,00€   8.000,00€   8.000,00€   8.000,00€   

2022 8.000,00€             

2023     8.000,00€         

2024        8.000,00€      

2025           8.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  8.000,00€   8.000,00€   8.000,00€   8.000,00€   

2022 8.000,00€            

2023    8.000,00€         

2024       8.000,00€      

2025          8.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  8.000,00€   8.000,00€   8.000,00€   8.000,00€   

2022 8.000,00€             

2023    8.000,00€          

2024        8.000,00€      

2025           8.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: L’entitat fa una sol·licitud en base a un projecte i un pressupost. 
2. Import concedit: La unitat que gestiona la subvenció valora la idoneïtat de la proposta i concedeix en base al projecte i al pressupost. 
3. Import reconegut: S’estableix en el moment que l’entitat presenta la justificació de la subvenció, amb la memòria econòmica establerta a la Resolució i 
la memòria de les activitats realitzades. 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

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

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

4. Import mitjà per beneficiari (€) 8.000,00€   8.000,00€   8.000,00€   8.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): L’entitat presenta la sol·licitud de subvenció del curs corresponent i es preveu poder tenir la Resolució de 
concessió durant el 2n trimestre de l’any. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Hi ha una única sol·licitud. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Hi ha un únic beneficiari. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Correspon a la quantitat final atorgada a la resolució de concessió. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre 
d’activitats 
educatives i 
formatives 
portades a terme 

EDU_3.1_0017.1 2,00   2,00    2,00    2,00    

Nombre                    

2022  2,00            

2023     2,00         

2024        2,00      

2025           2,00   
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Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre d’activitats educatives i formatives portades a terme: Els indicadors de resultats es constaten a la memòria que es lliura per justificar la 
subvenció corresponent. Fan referència a la naturalesa i el nombre d’accions fetes, aixó com al nombre de participants d’acord amb les línies pedagògiques 
de la proposta. 
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Subvenció a L’Auditori per a col·laborar en la realització d’activitats educatives de caire 
musical, PES22-25_EDU0018 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0018 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvenció a L’Auditori per a col·laborar en la 

realització d’activitats educatives de caire musical 
Centre gestor Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim 

Especial 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Potenciar l'educació inclusiva i la igualtat 

d’oportunitats de tot l’alumnat 
Mesura  Potenciar el Pla de millora d’oportunitats educatives 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Garantir el dret a l'educació de tot l'alumnat, amb la 

màxima inclusió i sense segregació 
   Objectiu estratègic  Promoure la inclusió en el temps educatiu no lectiu, 

en especial en el temps de migdia i menjador, 
sortides, transport i activitats extraescolars 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Serveis complementaris a l’educació 
      Finalitat  Protecció social 
      Subfinalitat  Promoció social 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Assegurar que es fomenten les oportunitats de tot 

l’alumnat de gaudir de les arts escèniques en 
equipaments de primer nivell 

Identificació de mesures alternatives No n’hi ha 
Objectiu de l’ajut públic Donar suport al servei educatiu de l’Auditori per tal de 

que la comunitat educativa tingui accés al teatre de 
qualitat. 

Marc normatiu de referència Article 2.2c) de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d’educació, que estableix que la capacitació cultural, 
científica i tècnica que permeti els alumnes la plena 
integració social i laboral, és un dels principis del 
sistema educatiu. 

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

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Infància (població menor de 18 anys) 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat No concurrència. És compatible amb altres 

subvencions. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 8.000,00€ 16.000,00€ 16.000,00€ 16.000,00€ 56.000,00€ 
Total convocat 8.000,00€ 16.000,00€ 16.000,00€ 16.000,00€ 56.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 14,29% 28,57% 28,57% 28,57% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  8.000,00€   16.000,00€   16.000,00€   16.000,00€   

2022 8.000,00€             

2023     16.000,00€         

2024        16.000,00€      

2025           16.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  8.000,00€   16.000,00€   16.000,00€   16.000,00€   

2022 8.000,00€            

2023    16.000,00€         

2024       16.000,00€      

2025          16.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  8.000,00€   16.000,00€   16.000,00€   16.000,00€   

2022 8.000,00€             

2023    16.000,00€          

2024        16.000,00€      

2025           16.000,00€   
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Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Segons sol·licitud i segons previsió de concessió. 
2. Import concedit: La unitat que gestiona la subvenció valora la idoneïtat de la proposta i la concedeix en base al pressupost i a la qualitat de la proposta 
presentada. 
3. Import reconegut: S’estableix en el moment que l’entitat presenta la justificació de la subvenció, amb la memòria econòmica establerta a la Resolució i 
la memòria de les activitats realitzades. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

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

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

4. Import mitjà per beneficiari (€) 8.000,00€   16.000,00€   16.000,00€   16.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Al mes d’octubre s’espera tancar el procediment. La data de la sol·licitud depèn de l’entitat 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Hi ha una única sol·licitud. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): L’entitat és la beneficiària directa. Els alumnes i professorat són els beneficiaris indirectes, ja que gaudeixen 
de les activitats de l’entitat. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  En funció del nombre d’assistents per temporada i en funció de la despesa que generi el projecte presentat. 
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INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre 
d’alumnes i 
professors 
participants a les 
activitats 

EDU_3.1_0018.1 500,00   500,00    500,00    500,00    

Nombre                    

2022  500,00            

2023     500,00         

2024        500,00      

2025           500,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre d’alumnes i professors participants a les activitats: Els indicadors de resultats es trameten a la memòria d’activitats que presenta l’entitat. D’una 
banda, es demana que detallin les activitats, materials, minutes, etc. que s’han pagat per generar les accions educatives. D’altra banda, es demana el 
nombre d’assistents a cadascuna de les accions educatives. 
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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, PES22-
25_EDU0019 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0019 
Denominació de la línia d’ajut públic 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. 

Centre gestor Servei de Programes de Qualificació i Iniciació 
Professional 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Potenciar l'educació inclusiva i la igualtat 

d’oportunitats de tot l’alumnat 
Mesura  Potenciar el Pla de millora d’oportunitats educatives 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar un sistema educatiu universal, inclusiu, 

participatiu, sostenible, feminista, digital i en català 
   Objectiu estratègic  Treballar per una FP que doni resposta a les 

expectatives i necessitats de les persones, les 
empreses, el territori, les entitats i les institucions 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Educació general 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Reduir l’abandonament prematur dels estudis 
Identificació de mesures alternatives No fer res 
Objectiu de l’ajut públic Proporcionar als 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. 

Marc normatiu de referència Ordres de bases reguladores i resolucions de 
convocatòria que es publiquen anualment. 

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

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris PIME i persones físiques que desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris  Joves de 16 a 21 anys 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació postsecundària 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat 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. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 2.625.000,00€ 2.625.000,00€ 2.625.000,00€ 2.625.000,00€ 10.500.000,00€ 
Total convocat 2.625.000,00€ 2.625.000,00€ 2.625.000,00€ 2.625.000,00€ 10.500.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

  



 

108 | 169 
 

INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Plurianual    Plurianual    Plurianual    Plurianual   

2. Import convocat 
(€)  2.625.000,00€   2.625.000,00€   2.625.000,00€   2.625.000,00

€ 
  

2022 2.625.000,00€            

2024             

2023     2.625.000,00€         

2025              

2024        2.625.000,00€      

2026              

2025           2.625.000,00
€ 

  

2027              

3. Import concedit 
(€)  2.625.000,00€   2.625.000,00€   2.625.000,00€   2.625.000,00

€   

2022 2.625.000,00€            

2024             

2023    2.625.000,00€         

2025             

2024       2.625.000,00€      

2026             

2025          2.625.000,00
€ 

  

2027             

4. Import reconegut 
€)  2.625.000,00€   2.625.000,00€   2.625.000,00€   2.625.000,00

€   

2022 2.100.000,00€             
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   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2024 525.000,00€             

2023    2.100.000,00€          

2025    525.000,00€          

2024        2.100.000,00€      

2026        525.000,00€      

2025           2.100.000,00
€ 

  

2027           525.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: En funció de les disponibilitats pressupostàries, d’acord amb el pressupost aprovat per a l’any de la convocatòria corresponent 
2. Import concedit: En funció de les sol·lictuds rebudes i els perfils sol·licitats 
3. Import reconegut: Es pagarà un 80% del total de la subvenció en concepte de bestreta, un cop concedida la subvenció. La resta, es pagarà un cop 
verificada la justificació. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 65   65   65   65   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 50   50   50   50   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 52.500,00€   52.500,00€   52.500,00€   52.500,00€   
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Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Aconseguir que la convocatòria es publiqui durant el mes de març i la concessió no sigui posterior al 15 de 
juliol 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Es fa el seguiment diari de les sol·licituds rebudes mitjançant TAIS 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Fer el barem de totes les sol·licituds per tal de concedir els ajuts als sol·licitants que tinguin major puntuació. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Es divideix l’import total concedit pel nombre de sol·licituds atorgades. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre de PFI 
subvencionats EDU_1.7_0019.1 50,00   50,00    50,00    50,00    

Nombre                    

2022  50,00            

2023     50,00         

2024        50,00      

2025           50,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre de PFI subvencionats: Demanar al sol·licitant la documentació necessària per comprovar que el PFI s’està desenvolupant de manera correcta: 
data d’inici i finalització, personal contractat, assistència d’alumnes,... 
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Subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les oficines municipals 
d’escolarització, PES22-25_EDU0020 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0020 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions als ens locals de Catalunya, destinades 

al finançament de les oficines municipals 
d’escolarització 

Centre gestor Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Enfortir el model d'escola catalana 
 
Objectiu  Potenciar l'educació inclusiva i la igualtat 

d’oportunitats de tot l’alumnat 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Garantir el dret a l'educació de tot l'alumnat, amb la 

màxima inclusió i sense segregació 
   Objectiu estratègic  Promoure la inclusió en el temps educatiu no lectiu, 

en especial en el temps de migdia i menjador, 
sortides, transport i activitats extraescolars 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Serveis complementaris a l’educació 
      Finalitat  Protecció social 
      Subfinalitat  Promoció social 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Col·laborar en el finançament de les oficines 

municipals d’escolarització, per tal que aquest òrgan 
gestioni la informació, l’acompanyament i la tramitació 
de les sol·licituds d’admissió de l’alumnat durant i 
després del procés de preinscripció i al llarg del curs. 

  



 

112 | 169 
 

Identificació de mesures alternatives Les oficines municipals d’escolarització estan 
regulades a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació 
i al Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la 
Programació de l’Oferta Educativa i del Procediment 
d’admissió en els centres del Servei d’Educació de 
Catalunya. Per tant és un òrgan establert per la 
normativa i pel seu funcionament és necessari gaudir 
de recursos econòmics. El no fer res provocaria que 
alguns municipis no comptessin amb aquest òrgan i, 
per tant, la informació, l’acompanyament i la 
tramitació de les sol·licituds es fes de forma 
centralitzada des del Departament d’Educació amb 
les conseqüències negatives que pot tenir per les 
famílies participants en el procés d’admissió dels seus 
fills. 

Objectiu de l’ajut públic Desplegament progressiu del Decret 11/2021, de 16 
de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del 
procediment d’admissió en els centres del Servei 
d’Educació de Catalunya. 

Marc normatiu de referència Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació 
de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en 
els centres del Servei d’Educació de Catalunya i 
Ordre pel qual s’aproven les bases reguladores de la 
concessió de subvencions, als ens locals de 
Catalunya, destinades al finançament de les oficines 
municipals d’escolarització (pendent de publicació). 

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

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Altres 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Administració Pública i de la política econòmica i 

social 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Aquesta subvenció és compatible amb d’altres 

destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres 
administracions o ens públics o privats, però en cap 
cas l’import de les subvencions concedides pot ser 
d’una quantia que, aïlladament o en concurrència 
d’altres subvencions, superi el cost de l’activitat 
desenvolupada pel beneficiari.  
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INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 2.000.000,00€ 2.300.000,00€ 2.400.000,00€ 2.500.000,00€ 9.200.000,00€ 
Total convocat 2.000.000,00€ 2.300.000,00€ 2.400.000,00€ 2.500.000,00€ 9.200.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 21,74% 25,00% 26,09% 27,17% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  2.000.000,00€   2.300.000,00€   2.400.000,00€   2.500.000,00

€ 
  

2022 2.000.000,00€             

2023     2.300.000,00€         

2024        2.400.000,00€      

2025           2.500.000,00
€ 

  

3. Import concedit 
(€)  2.000.000,00€   2.300.000,00€   2.400.000,00€   2.500.000,00

€   

2022 2.000.000,00€            

2023    2.300.000,00€         

2024       2.400.000,00€      

2025          2.500.000,00
€ 

  

4. Import reconegut 
€)  2.000.000,00€   2.300.000,00€   2.400.000,00€   2.500.000,00

€   

2022 2.000.000,00€             

2023    2.300.000,00€          

2024        2.400.000,00€      

2025           2.500.000,00
€ 

  

 

  



 

115 | 169 
 

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: S’ha cregut convenient aquest import convocat en base a la despesa que han generat les oficines municipals d’escolarització 
sufragades pels ens locals anteriorment a aquesta convocatòria. En funció de la presentació de les sol·licituds es veurà si la quantitat és adequada. 
2. Import concedit: En funció del nombre de sol·licituds presentades i que compleixin els requisits s’establirà l’import concedit. 
3. Import reconegut: En funció de la justificació presentada s’ajustarà l’import de la subvenció i, per tant, l’import que rebran els ajuntaments. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 85   105   125   125   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 85   105   125   125   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 16.000,00€   18.400,00€   19.200,00€   20.000,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): El seguiment de la data de publicació es farà amb l’Assessoria Jurídica i la unitat que tramita la publicació de 
les normes al DOGC. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): La unitat encarregada de la convocatòria obtè la informació de les sol·licituds a través dels canals electrònics 
habilitats per a la presentació de les sol·licituds. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Presentades les sol·licituds, tenint en compte els requisits per obtenir la subvenció, es podran saber els 
beneficiaris. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Quan es dicti la Resolució de concessió es podrà fer una mitjana de l’import per beneficiari, que es calcularà 
dividint l’import total atorgat pel nombre de beneficiaris de la subvenció. 
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INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre 
d’oficines 
municipals 
d’escolarització 
constituïdes 

EDU_3.1_0020.1 125,00   125,00    125,00    125,00    

Nombre                    

2022  85,00            

2023     105,00         

2024        115,00      

2025           125,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre d’oficines municipals d’escolarització constituïdes: Un cop presentades les sol·licituds, es comprovarà que compleixin amb els requisits 
establerts a la convocatòria. En aquell moment, es podrà saber el nombre d’ens locals beneficiaris i, per tant, tindrem el resultat del nombre de sol·licituds 
acceptades i l’import total final de la subvenció.    
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Subvencions destinades al finançament d’activitats de federacions i confederacions 
d’associacions de mares i pares o de famílies d’alumnes de centres educatius no universitaris, 
PES22-25_EDU0021 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0021 
Denominació de la línia d’ajut públic Subvencions destinades al finançament d’activitats de 

federacions i confederacions d’associacions de mares 
i pares o de famílies d’alumnes de centres educatius 
no universitaris 

Centre gestor Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Enfortir el model d'escola catalana 
 
 
Objectiu  Potenciar l'educació inclusiva i la igualtat 

d’oportunitats de tot l’alumnat 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Garantir el dret a l'educació de tot l'alumnat, amb la 

màxima inclusió i sense segregació 
   Objectiu estratègic  Promoure la inclusió en el temps educatiu no lectiu, 

en especial en el temps de migdia i menjador, 
sortides, transport i activitats extraescolars 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Serveis complementaris a l’educació 
      Finalitat  Protecció social 
      Subfinalitat  Promoció social 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Compensar les desigualtats econòmiques i socials, 

procurar la participació de les famílies en el procés 
educatiu i promoure la realització d’activitats 
complementàries i extraescolars, més enllà de l’horari 
lectiu. 

Identificació de mesures alternatives No hi ha mesures alternatives 
Objectiu de l’ajut públic Facilitar i potenciar la vida associativa de les 

federacions i confederacions d’associacions de mares 
i pares o de famílies dins la comunitat educativa  
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Marc normatiu de referència 1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol;  
2. La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació;  
3. Les bases reguladores i les convocatòries 
corresponents. 

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

Abast de l’activitat -  Foment de la llengua 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris  AFA - Famílies 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació - Una altra educació - Educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres 

destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres 
administracions públiques o ens 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 pel beneficiari. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 50.000,00€ 50.000,00€ 50.000,00€ 50.000,00€ 200.000,00€ 
Total convocat 50.000,00€ 50.000,00€ 50.000,00€ 50.000,00€ 200.000,00€ 

Valors relatius (%) 

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

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  50.000,00€   50.000,00€   50.000,00€   50.000,00€   

2022 50.000,00€            

2023     50.000,00€         

2024        50.000,00€      

2025           50.000,00€   

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

2022 50.000,00€            

2023    50.000,00€         

2024       50.000,00€      

2025          50.000,00€   

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

2022 50.000,00€             

2023    50.000,00€          

2024        50.000,00€      

2025           50.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Es destina a la concessió d’aquests ajuts un import total màxim de 50.000 euros, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries 
2. Import concedit: L’any anterior es van concedir 35.000 euros, repartits en 4 federacions d’AMPA/AFA 
3. Import reconegut: Serà l’import que s’estableixi en la Resolució definitiva d’atorgament de les subvencions 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 5   5   5   5   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 4   4   4   4   

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

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): El seguiment de la data de publicació de la convocatòria es farà amb l’Assessoria Jurídica i les unitats 
implicades 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): La informació s’obté a través dels canals electrònics habilitats per a la presentació de la sol·licitud 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): En funció dels requisits per poder obtenir la subvenció, i la puntuació obtinguda. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Quan es dicti la Resolució de concessió es podrà fer una mitjana de l’import per beneficiari, que es calcularà 
dividint l’import total atorgat pel nombre de beneficiaris de la subvenció. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre 
d’activitats 
executades 

EDU_3.1_0021.1 40,00   40,00    40,00    40,00    

Nombre                    

2022  40,00            

2023     40,00         

2024        40,00      

2025           40,00   
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Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre d’activitats executades: Es realitzarà el seguiment d’aquest indicador amb la memòria justificativa que presentaran les entitats. S’intentarà que les 
activitats siguin innovadores, que incorporin la perspectiva de gènere, el foment de l’ús de la llengua catalana, i mesures d’inclusió de persones en risc 
d’exclusió social i persones amb discapacitat. 
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Beques de col·laboració del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, PES22-
25_EDU0022 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0022 
Denominació de la línia d’ajut públic Beques de col·laboració del Consell Superior 

d’Avaluació del Sistema Educatiu 
Centre gestor Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu 

(CSASE) 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Enfortir el model d'escola catalana 
 
Objectiu  Impulsar i consolidar el model de formació i 

qualificació professional 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar un sistema educatiu universal, inclusiu, 

participatiu, sostenible, feminista, digital i en català 
   Objectiu estratègic  Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius 

amb la màxima inclusió i sense segregació i avançar 
cap a la gratuïtat progressiva de l'educació entre els 
0-3 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Educació general 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Afavorir el desenvolupament professional de les 

persones que realitzen estudis universitaris, que 
acaben d’obtenir la graduació, o bé que cursen 
màsters oficials o programes de doctorat 

Identificació de mesures alternatives No fer res 
Objectiu de l’ajut públic Afavorir el creixement personal i professional a fi de 

facilitar-los la incorporació al mercat de treball com a 
professionals amb alt nivell d’especialització 
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Marc normatiu de referència ORDRE EDU/10/2019, de 23 de gener, per la qual 
s’aproven les bases reguladores del procediment de 
concessió de beques de col·laboració en l’àmbit de 
les actuacions del Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu. 

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

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones físiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Població jove 18-34 anys 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Catalunya 
Concurrència i compatibilitat No és compatible amb cap treball remunerat 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Plurianual  Anticipada i plurianual  Anticipada i plurianual No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 125.100,00€ 83.400,00€ 125.100,00€  333.600,00€ 
Total convocat 125.100,00€ 83.400,00€ 125.100,00€ 0,00€ 333.600,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 

Execució  Plurianual  Anticipada i plurianual  Anticipada i plurianual No previsió de 
convocatòria   

PGCAT 100,00% 100,00% 100,00%  100,00% 
Total convocat 37,50% 25,00% 37,50%  100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

1. Execució 
convocatòria (tipus) 

 Plurianual    Anticipada i 
plurianual    Anticipada i 

plurianual   
No previsió 

de 
convocatòria 

  

2. Import convocat 
(€)  125.100,00€   83.400,00€   125.100,00€      

2022 33.360,00€            

2023 50.040,00€            

2024 41.700,00€            

2024     33.360,00€         

2025     33.360,00€         

2026     16.680,00€         

2025        50.040,00€      

2026        50.040,00€      

2027        25.020,00€      

3. Import concedit 
(€)  125.100,00€   83.400,00€   125.100,00€      

2022 33.360,00€            

2023 50.040,00€            

2024 41.700,00€            

2024    33.360,00€         

2025    33.360,00€         

2026    16.680,00€         

2025       50.040,00€      

2026       50.040,00€      

2027       25.020,00€      
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   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
4. Import reconegut 
€)  125.100,00€   83.400,00€   125.100,00€      

2022 33.360,00€             

2023 50.040,00€             

2024 41.700,00€             

2024    33.360,00€          

2025    33.360,00€          

2026    16.680,00€          

2025        50.040,00€      

2026        50.040,00€      

2027        25.020,00€      

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Seguiment setmanal a través de TAIS de la convocatòria 
2. Import concedit: Informe mensual de valoració de la tasca realitzada pel personal becat 
3. Import reconegut: Comunicació mensual amb el personal becat 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 20   20   20      

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 3   2   3      

4. Import mitjà per beneficiari (€) 41.700,00€   33.360,00€   16.680,00€      
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Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Comunicació puntual amb l’Assessoria Jurídica del Departament d’Educació sobre la data de publicació de la 
beca al DOGC 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment diari a través de TAIS de les sol·licituds rebudes durant el període de sol·licitud de la beca 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Comunicació puntual amb la Secretaria General del Departament d’Educació sobre l’import d’adjudicació de 
les beques de col·laboració.  Comunicació mensual amb facturació del Departament d’Educació sobre l’estat de tramitació dels pagaments als becaris 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Comunicació mensual amb facturació del Departament d’Educació sobre l’estat de tramitació dels pagaments 
als becaris 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Percentatge de 
becats que s’han 
incorporat al 
mercat laboral 
en treballs 
qualificats 

EDU_1.1_0022.1 80,00   80,00    80,00        

Percentatge                    

2022              

2023  40,00            

2024              

2024  60,00            

2025              

2025     40,00         

2025  80,00            

2026        40,00      

2026     60,00         

2027        60,00      

2027     80,00         

2028        80,00      
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Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Percentatge de becats que s’han incorporat al mercat laboral en treballs qualificats: El tutor fa un seguiment mensual de la tasca desenvolupada pel 
personal becat a fi d’elaborar un informe mensual 
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2. Subvencions del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) 

Codi Descripció 

PES22-25_EDU0023 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 

PES22-25_EDU0024 Pla de xoc contra la segregació i per a la inclusió i la igualtat 
d’oportunitats i èxit educatiu 

PES22-25_EDU0025 Beques FP Dual 
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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, 
PES22-25_EDU0023 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0023 
Denominació de la línia d’ajut públic 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 

Centre gestor Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Potenciar l'educació inclusiva i la igualtat 

d’oportunitats de tot l’alumnat 
Mesura  Promoure la inclusió en el temps educatiu no lectiu, 

en especial en el temps de migdia i menjador, 
sortides, colònies i activitats extraescolars 

  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Garantir el dret a l'educació de tot l'alumnat, amb la 

màxima inclusió i sense segregació 
   Objectiu estratègic  Promoure la inclusió en el temps educatiu no lectiu, 

en especial en el temps de migdia i menjador, 
sortides, transport i activitats extraescolars 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Serveis complementaris a l’educació 
      Finalitat  Protecció social 
      Subfinalitat  Promoció social 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Combatre situacions de vulnerabilitat social que a la 

llarga influeixin sobre el resultat educatiu. 
Identificació de mesures alternatives No n’hi ha. 
Objectiu de l’ajut públic Aconseguir que tots els alumnes siguin escolaritzats a 

l’ensenyament en igualtat de condicions mitjançant 
l’equitat en l’accés als serveis complementaris. 
Afavorir l’escolarització dels alumnes en situació 
econòmica desafavorida. 

Marc normatiu de referència Bases reguladores. Pendent publicació. 
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Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència no competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració  alumnes amb vulnerabilitat econòmica 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones físiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Infància (població menor de 18 anys) 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació preprimària - Educació primària - Educació 

secundària 
Localització geogràfica d’aplicació material Barcelona 
Concurrència i compatibilitat Finançament total o parcial, no compatible. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 35.000.000,00€ 36.750.000,00€ 38.580.000,00€ 40.500.000,00€ 150.830.000,00€ 
Total convocat 35.000.000,00€ 36.750.000,00€ 38.580.000,00€ 40.500.000,00€ 150.830.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 23,20% 24,37% 25,58% 26,85% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Plurianual    Plurianual    Plurianual    Plurianual   

2. Import convocat 
(€)  

35.000.000,00
€ 

  36.750.000,00
€ 

  38.580.000,00
€ 

  40.500.000,0
0€ 

  

2022 35.000.000,00
€ 

           

2023             

2023     36.750.000,00
€ 

        

2024              

2024        38.580.000,00
€ 

     

2025              

2025           40.500.000,0
0€ 

  

2026              

3. Import concedit 
(€)  

35.000.000,00
€   36.750.000,00

€   38.580.000,00
€   40.500.000,0

0€   

2022 35.000.000,00
€ 

           

2023             

2023    36.750.000,00
€ 

        

2024             

2024       38.580.000,00
€ 

     

2025             

2025          40.500.000,0
0€ 

  

2026             



 

132 | 169 
 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
4. Import reconegut 
€)  

35.000.000,00
€   36.750.000,00

€   38.580.000,00
€   40.500.000,0

0€   

2022 14.000.000,00
€ 

            

2023 21.000.000,00
€ 

            

2023    14.700.000,00
€ 

         

2024    22.050.000,00
€ 

         

2024        15.432.000,00
€ 

     

2025        23.148.000,00
€ 

     

2025           16.200.000,0
0€ 

  

2026           24.300.000,0
0€ 

  

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: L’import aprovat per a l’any corresponent 
2. Import concedit: Import de la convocatòria dividit pel nombre d’alumnes que compleixen els requisits 
3. Import reconegut: Import final atorgat segons convocatòria 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 47.000   49.000   52.000   54.000   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 38.000   40.000   41.900   44.000   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 921,00€   921,00€   921,00€   921,00€   
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Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Maig 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment mensual del nombre de sol·licituds rebudes 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment mensual del nombre d’ajuts concedits 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Import final convocatòria dividit pel nombre de beneficiaris 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Alumnes 
beneficiaris / 
alumnes amb 
necessitats 
socioeconòmiqu
es  

EDU_3.1_0023.1 100,00   100,00    100,00    100,00    

Percentatge                    

2022  100,00            

2023     100,00         

2024        100,00      

2025           100,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Alumnes beneficiaris / alumnes amb necessitats socioeconòmiques : Comprovar que la totalitat dels alumnes que han sol·licitat l’ajut i compleixen els 
requisits establerts, han estat efectivament benficiaris d’aquesta beca.  
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Pla de xoc contra la segregació i per a la inclusió i la igualtat d’oportunitats i èxit educatiu, 
PES22-25_EDU0024 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0024 
Denominació de la línia d’ajut públic Pla de xoc contra la segregació i per a la inclusió i la 

igualtat d’oportunitats i èxit educatiu 
Centre gestor Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Potenciar l'educació inclusiva i la igualtat 

d’oportunitats de tot l’alumnat 
Mesura  Creació d’un pla de xoc contra el fracàs escolar 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Garantir el dret a l'educació de tot l'alumnat, amb la 

màxima inclusió i sense segregació 
   Objectiu estratègic  Promoure la inclusió en el temps educatiu no lectiu, 

en especial en el temps de migdia i menjador, 
sortides, transport i activitats extraescolars 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Serveis complementaris a l’educació 
      Finalitat  Protecció social 
      Subfinalitat  Promoció social 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Combatre l’exclusió social per obtenir millors resultats 

educatius. 
Identificació de mesures alternatives No n’hi ha. 
Objectiu de l’ajut públic Afavorir l’escolarització de l’alumnat en situació 

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

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones jurídiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Infància (població menor de 18 anys) 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació preprimària - Educació primària - Educació 

secundària 
Localització geogràfica d’aplicació material Barcelona 
Concurrència i compatibilitat Finançament total no compatible. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 3.000.000,00€ 3.450.000,00€ 4.000.000,00€ 4.600.000,00€ 15.050.000,00€ 
Total convocat 3.000.000,00€ 3.450.000,00€ 4.000.000,00€ 4.600.000,00€ 15.050.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 19,93% 22,92% 26,58% 30,56% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Plurianual    Plurianual    Plurianual    Plurianual   

2. Import convocat 
(€)  3.000.000,00€   3.450.000,00€   4.000.000,00€   4.600.000,00

€ 
  

2022 3.000.000,00€            

2023             

2023     3.450.000,00€         

2024              

2024        4.000.000,00€      

2025              

2025           4.600.000,00
€ 

  

2026              

3. Import concedit 
(€)  3.000.000,00€   3.450.000,00€   4.000.000,00€   4.600.000,00

€   

2022 3.000.000,00€            

2023             

2023    3.450.000,00€         

2024             

2024       4.000.000,00€      

2025             

2025          4.600.000,00
€ 

  

2026             

4. Import reconegut 
€)  3.000.000,00€   3.450.000,00€   4.000.000,00€   4.600.000,00

€   

2022 1.200.000,00€             
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   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2023 1.800.000,00€             

2023    1.380.000,00€          

2024    2.070.000,00€          

2024        1.600.000,00€      

2025        2.400.000,00€      

2025           1.840.000,00
€ 

  

2026           2.760.000,00
€ 

  

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: L’import aprovat per a l’any corresponent 
2. Import concedit: Import de la convocatòria dividit pel nombre de centres que compleixen els requisits 
3. Import reconegut: Import final atorgat segons convocatòria 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 450   470   480   480   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 450   470   480   480   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 6.600,00€   7.300,00€   8.300,00€   9.600,00€   
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Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Desembre 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment mensual del nombre de sol·licituds rebudes 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment mensual del nombre d’ajuts concedits 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Import final convocatòria dividit pel nombre de beneficiaris 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Alumnes 
beneficiaris / 
alumnes en 
situació de 
vulnerabilitat 
socioeconòmica  

EDU_3.1_0024.1 100,00   100,00    100,00    100,00    

Percentatge                    

2022  100,00            

2023     100,00         

2024        100,00      

2025           100,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Alumnes beneficiaris / alumnes en situació de vulnerabilitat socioeconòmica : Comprovar que la totalitat dels alumnes que han sol·licitat la beca i 
compleixen els requisits establerts, han estat efectivament beneficiaris d’aquesta beca.  
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Beques FP Dual, PES22-25_EDU0025 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0025 
Denominació de la línia d’ajut públic Beques FP Dual 
Centre gestor Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de 

benestar 
Àmbit  Polítiques educatives i formatives 
Objectiu  Impulsar i consolidar el model de formació i 

qualificació professional 
Mesura  Assolir el 40% d’alumnes d’FP en la modalitat dual 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Consolidar un sistema educatiu universal, inclusiu, 

participatiu, sostenible, feminista, digital i en català 
   Objectiu estratègic  Treballar per una FP que doni resposta a les 

expectatives i necessitats de les persones, les 
empreses, el territori, les entitats i les institucions 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Educació general 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Contribuir a l’assoliment del 40% d’alumnes d’FP en 

la modalitat dual 
Identificació de mesures alternatives No n’hi ha. 
Objectiu de l’ajut públic Augmentar els vincles de la formació professional en 

l’entorn empresarial, industrial, territorial i sectorial. 
Marc normatiu de referència Subvenció directa 
Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Sense concurrència 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació prèvia (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 
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BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones físiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Infància (població menor de 18 anys) - Població jove 

18-34 anys 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació postsecundària 
Localització geogràfica d’aplicació material Barcelona 
Concurrència i compatibilitat Finançament total no compatible. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 200.000,00€ 200.000,00€ 200.000,00€ 200.000,00€ 800.000,00€ 
Total convocat 200.000,00€ 200.000,00€ 200.000,00€ 200.000,00€ 800.000,00€ 

Valors relatius (%) 

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

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Plurianual    Plurianual    Plurianual    Plurianual   

2. Import convocat 
(€)  200.000,00€   200.000,00€   200.000,00€   200.000,00€   

2022 200.000,00€            

2023             

2023     200.000,00€         

2024              

2024        200.000,00€      

2025              

2025           200.000,00€   

2026              

3. Import concedit 
(€)  200.000,00€   200.000,00€   200.000,00€   200.000,00€   

2022 200.000,00€            

2023             

2023    200.000,00€         

2024             

2024       200.000,00€      

2025             

2025          200.000,00€   

2026             

4. Import reconegut 
€)  200.000,00€   200.000,00€   200.000,00€   200.000,00€   

2022 80.000,00€             

2023 120.000,00€             
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   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2023    80.000,00€          

2024    120.000,00€          

2024        80.000,00€      

2025        120.000,00€      

2025           80.000,00€   

2026           120.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: L’import aprovat per a l’any corresponent. 
2. Import concedit: Import de la convocatòria dividit pel nombre d’alumnes que compleixen els requisits. 
3. Import reconegut: Import final atorgat segons convocatòria. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 90   90   90   90   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 90   90   90   90   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 2.200,00€   2.200,00€   2.200,00€   2.200,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Octubre 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Seguiment mensual del nombre de sol·licituds rebudes 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Seguiment mensual del nombre d’ajuts concedits 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Import final convocatòria dividit pel nombre de beneficiaris 
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INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Alumnes 
beneficiaris / 
alumnes FP 
Dual Barcelona 
ciutat  

EDU_1.7_0025.1 2,00   2,00    2,00    2,00    

Percentatge                    

2022  2,00            

2023     2,00         

2024        2,00      

2025           2,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Alumnes beneficiaris / alumnes FP Dual Barcelona ciutat : Comprovar que el percentatge de persones que han estat beneficiàries d’aquestes beques 
estigui entorn al 2% de l’alumnat que cursa FP Dual a Barcelona ciutat.  
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3. Subvencions de la Fundació Escola Superior de Música de Catalunya (FESMUC) 

Codi Descripció 

PES22-25_EDU0026 Beques ERASMUS+ 

PES22-25_EDU0027 Beques de pràctiques acadèmiques universitàries 

PES22-25_EDU0028 Ajut social a l’alumnat i famílies de renda baixa o molt baixa 

PES22-25_EDU0029 Beques de pràctiques per a postgraduats 

PES22-25_EDU0030 Beques d’excel·lència per a postgraduats 
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Beques ERASMUS+, PES22-25_EDU0026 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0026 
Denominació de la línia d’ajut públic Beques ERASMUS+ 
Centre gestor Fundació per a l’Escola Superior de Música de 

Catalunya (ESMUC) 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país basat en una economia del coneixement, 

digital i emprenedora 
Àmbit  Societat del coneixement 
Objectiu  Promoure la internacionalització del sistema de 

coneixement de Catalunya 
Mesura  Augmentar el nivell de participació del sistema 

d’universitats i recerca en l’àmbit internacional 
  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Assegurar el bon funcionament dels centres que 

imparteixen ensenyaments de nivell universitari 
   Objectiu estratègic  Dotar de recursos suficients els centres que 

imparteixen ensenyaments de règim especial de nivell 
universitari 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Educació universitària 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial Participació de l’ESMUC als programes europeus de 

mobilitat de l’educació superior 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Facilitar l’accés de l’alumnat de l’ESMUC a la 

mobilitat internacional 
Identificació de mesures alternatives L’AGAUR no contempla els ensenyaments artístics 

superiors en el seu sistema de suport 
Objectiu de l’ajut públic Facilitar l’accés universal al sistema europeu de 

mobilitat 
Marc normatiu de referència Normativa europea ERASMUS + 
Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? Sí – Unió Europea 
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? No –  
Modalitat de concessió Concurrència competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació posterior (a l’únic o darrer pagament) 
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Ajut d’Estat Per aplicació d’un reg. UE d’exempció de sol·licitud 
d’autorització per categoria de l’ajut 

Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones físiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Població jove 18-34 anys 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Una altra educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Barcelona 
Concurrència i compatibilitat Candidatures de l’alumnat de l’ESMUC 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
FSE 15.000,00€ 20.000,00€ 25.000,00€ 30.000,00€ 90.000,00€ 
Total convocat 15.000,00€ 20.000,00€ 25.000,00€ 30.000,00€ 90.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
FSE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 16,67% 22,22% 27,78% 33,33% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Plurianual    Plurianual    Plurianual    Plurianual   

2. Import convocat 
(€)  15.000,00€   20.000,00€   25.000,00€   30.000,00€   

2022 15.000,00€            

2023             

2023     20.000,00€         

2024              

2024        25.000,00€      

2025              

2025           30.000,00€   

2026              

3. Import concedit 
(€)  15.000,00€   20.000,00€   25.000,00€   30.000,00€   

2022 15.000,00€            

2023             

2023    20.000,00€         

2024             

2024       25.000,00€      

2025             

2025          30.000,00€   

2026             

4. Import reconegut 
€)  15.000,00€   20.000,00€   25.000,00€   30.000,00€   

2022 6.000,00€             

2023 9.000,00€             
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   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2023    8.000,00€          

2024    12.000,00€          

2024        10.000,00€      

2025        15.000,00€      

2025           12.000,00€   

2026           18.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: L’Agència Nacional que gestiona el programa ERASMUS+ a cada estat de la UE assigna les quantitats corresponents a la demanda. 
2. Import concedit: En funció dels imports assignats per l’Agència Nacional que gestiona el programa ERASMUS+  a cada estat de la UE. 
3. Import reconegut: Import atorgat a cada becari 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 20   30   30   40   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 15   18   18   18   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 1.000,00€   1.110,00€   1.388,00€   1.500,00€   
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Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Mes de desembre de l’any anterior al curs que contempla l’aplicació de la beca ERASMUS+ per períodes 
variables (d’un trimestre a un curs complet) 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Són variables, en funció de la composició de l’alumnat de cada curs. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): L’indicador dels beneficiaris s’obté en el moment de la resolució de concessió de la convocatòria. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Import total de la Resolució d’atorgament dividit pel nombre de beneficiaris dels ajuts concedits. Els últims 
anys ha estat entre 1.500 i 2.500 euros per beneficiari. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre de 
becaris 
Erasmus+ 

EDU_6.1_0026.1 15,00   18,00    18,00    18,00    

Nombre                    

2022  15,00            

2023     18,00         

2024        18,00      

2025           18,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre de becaris Erasmus+: Buidatge del nombre d’estudiants i professorat que participen en alguna de les modalitats previstes al programa 
ERASMUS+. I també, atenent que és un programa europeu, nombre de persones rebudes per l’ESMUC. 
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Beques de pràctiques acadèmiques universitàries, PES22-25_EDU0027 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0027 
Denominació de la línia d’ajut públic Beques de pràctiques acadèmiques universitàries 
Centre gestor Fundació per a l’Escola Superior de Música de 

Catalunya (ESMUC) 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país basat en una economia del coneixement, 

digital i emprenedora 
Àmbit  Societat del coneixement 
Objectiu  Enfortir i modernitzar el sistema universitari català, 

garantint un finançament sòlid, l’equitat en l’accés i la 
captació i retenció de talent 

  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Assegurar el bon funcionament dels centres que 

imparteixen ensenyaments de nivell universitari 
   Objectiu estratègic  Dotar de recursos suficients els centres que 

imparteixen ensenyaments de règim especial de nivell 
universitari 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Educació universitària 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Formació professional especialitzada en serveis de 

suport a l’educació artística superior. 
Identificació de mesures alternatives El sistema estatal hauria de prioritzar els ajuts i 

beques als estudis artístics superiors 
Objectiu de l’ajut públic Millorar la inserció a la vida laboral dels alumnes 

d’ensenyaments de règim especial de nivell 
universitari. 
 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. 

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

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones físiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Població jove 18-34 anys 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Una altra educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Barcelona 
Concurrència i compatibilitat Incompatible amb qualsevol altra beca o ajut -públic o 

privat- pel mateix concepte 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 20.000,00€ 20.000,00€ 20.000,00€ 20.000,00€ 80.000,00€ 
Total convocat 20.000,00€ 20.000,00€ 20.000,00€ 20.000,00€ 80.000,00€ 

Valors relatius (%) 

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

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Plurianual    Plurianual    Plurianual    Plurianual   

2. Import convocat 
(€)  20.000,00€   20.000,00€   20.000,00€   20.000,00€   

2022 20.000,00€            

2023             

2023     20.000,00€         

2024              

2024        20.000,00€      

2025              

2025           20.000,00€   

2026              

3. Import concedit 
(€)  20.000,00€   20.000,00€   20.000,00€   20.000,00€   

2022 20.000,00€            

2023             

2023    20.000,00€         

2024             

2024       20.000,00€      

2025             

2025          20.000,00€   

2026             

4. Import reconegut 
€)  20.000,00€   20.000,00€   20.000,00€   20.000,00€   

2022 8.000,00€             

2023 12.000,00€             
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   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2023    8.000,00€          

2024    12.000,00€          

2024        8.000,00€      

2025        12.000,00€      

2025           8.000,00€   

2026           12.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: La quantia i durada de les beques es determina en funció de la planificació i necessitats dels plans de treball dels serveis de 
l’ESMUC. 
2. Import concedit: Mitjançant convenis amb les universitats que imparteixen els estudis que es corresponen amb les beques oferides. Es desenvolupen 
al llarg del curs acadèmic. 
3. Import reconegut: Es paga la beca d’acord amb l’informe de seguiment de les universitats. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

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

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 5   5   5   5   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 4.000,00€   4.000,00€   4.000,00€   4.000,00€   
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Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Mes de setembre, un cop planificat el curs acadèmic 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): S’estima que cadascuna de les cinc beques té una demanda entre tres i cinc alumnes 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Alumnat que estudia els graus que es correponen a les beques oferides. S’estima concedir-ne 5 cada curs. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  És de 4.000 euros, tot i que l’import precís -quantia i durada- s’estableix en funció de les necessitats anuals 
de l’ESMUC. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Nombre de 
becaris que 
s’incorporen al 
món 
professional 
sobre el total de 
beques 
concedides 

EDU_6.1_0027.1 80,00   80,00    80,00    80,00    

Percentatge                    

2022  80,00            

2023     80,00         

2024        80,00      

2025           80,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Nombre de becaris que s’incorporen al món professional sobre el total de beques concedides: Informe sobre la incorporació al món laboral dels 
becaris un cop finalitzada aquesta beca. 
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Ajut social a l’alumnat i famílies de renda baixa o molt baixa, PES22-25_EDU0028 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0028 
Denominació de la línia d’ajut públic Ajut social a l’alumnat i famílies de renda baixa o molt 

baixa 
Centre gestor Fundació per a l’Escola Superior de Música de 

Catalunya (ESMUC) 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país basat en una economia del coneixement, 

digital i emprenedora 
Àmbit  Societat del coneixement 
Objectiu  Enfortir i modernitzar el sistema universitari català, 

garantint un finançament sòlid, l’equitat en l’accés i la 
captació i retenció de talent 

  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Assegurar el bon funcionament dels centres que 

imparteixen ensenyaments de nivell universitari 
   Objectiu estratègic  Dotar de recursos suficients els centres que 

imparteixen ensenyaments de règim especial de nivell 
universitari 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Educació universitària 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Aquest ajut vol possibilitar que l’alumnat amb 

dificultats socials i/o econòmiques pugui desenvolupar 
adequadament la formació superior a l’ESMUC. 

Identificació de mesures alternatives En qualsevol cas, el sistema d’ajuts socials i l’extensió 
de la renda bàsica 

Objectiu de l’ajut públic Contribuir a l’accessibilitat dels estudis superiors a 
persones capacitades però amb dificultats 
econòmiques i familiars. 

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

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones físiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Població jove 18-34 anys 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Una altra educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Barcelona 
Concurrència i compatibilitat Aquest ajut no és compatible amb cap altre ajut del 

Govern de la Generalitat o de l’estat amb finalitats 
coincidents 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 20.000,00€ 25.000,00€ 30.000,00€ 35.000,00€ 110.000,00€ 
Total convocat 20.000,00€ 25.000,00€ 30.000,00€ 35.000,00€ 110.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Anual  Anual  Anual  Anual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 18,18% 22,73% 27,27% 31,82% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Anual    Anual    Anual    Anual   

2. Import convocat 
(€)  20.000,00€   25.000,00€   30.000,00€   35.000,00€   

2022 20.000,00€             

2023     25.000,00€         

2024        30.000,00€      

2025           35.000,00€   

3. Import concedit 
(€)  20.000,00€   25.000,00€   30.000,00€   35.000,00€   

2022 20.000,00€            

2023    25.000,00€         

2024       30.000,00€      

2025          35.000,00€   

4. Import reconegut 
€)  20.000,00€   25.000,00€   30.000,00€   35.000,00€   

2022 20.000,00€             

2023    25.000,00€          

2024        30.000,00€      

2025           35.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: En funció de les disponibilitats pressupostàries, durant el procés de la matriculació un cop superades les proves d’accés 
2. Import concedit: L’atorga una Comissió específica del Comitè de Direcció un cop contrastada la justificació documental 
3. Import reconegut: Aquest ajut es paga en la seva totalitat abans del 31 de desembre de l’any de la convocatòria 
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INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 60   60   65   70   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 50   50   50   50   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 400,00€   500,00€   600,00€   700,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): En el moment de la matriculació de l’alumnat. Formulari annex a la matrícula. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): El curs d’enguany (2021-2022) les demandes rebudes han estat 49, de les quals 6 han estat excloses per 
incomplir els requisits del tram de renda 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): En funció de les disponiblitats pressupostàries es podrà atorgar un major nombre d’ajuts. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Els ajuts són de 750, 500 i 250 euros. La mitjana del curs 2021-2022 ha estat de 408 euros. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Alumnes amb 
ajut social sobre 
el total de 
l’alumnat 
matriculat 

EDU_6.1_0028.1 10,00   10,00    10,00    10,00    

Percentatge                    

2022  10,00            

2023     10,00         

2024        10,00      

2025           10,00   
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Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Alumnes amb ajut social sobre el total de l’alumnat matriculat: Comprovar que el nombre de persones matriculades que obtenen per a cada curs 
acadèmic l’ajut per a accedir als estudis de grau de l’ESMUC estigui en un percentatge variable entre el 5 i el 10%. 
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Beques de pràctiques per a postgraduats, PES22-25_EDU0029 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0029 
Denominació de la línia d’ajut públic Beques de pràctiques per a postgraduats 
Centre gestor Fundació per a l’Escola Superior de Música de 

Catalunya (ESMUC) 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país basat en una economia del coneixement, 

digital i emprenedora 
Àmbit  Societat del coneixement 
Objectiu  Enfortir i modernitzar el sistema universitari català, 

garantint un finançament sòlid, l’equitat en l’accés i la 
captació i retenció de talent 

  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Assegurar el bon funcionament dels centres que 

imparteixen ensenyaments de nivell universitari 
   Objectiu estratègic  Dotar de recursos suficients els centres que 

imparteixen ensenyaments de règim especial de nivell 
universitari 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Educació universitària 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic Complementar la formació de grau mitjançant les 

pràctiques dels alumni (4 anys des de la graduació) 
en els serveis i programes de l’ESMUC 

Identificació de mesures alternatives Mesures d’inserció laboral especialitzada 
Objectiu de l’ajut públic Ajuda a la inserció laboral de l’alumnat graduat de 

l’ESMUC 
Marc normatiu de referència Marc legal multinivell de les pràctiques i la inserció 

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

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones físiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Població jove 18-34 anys 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Una altra educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Barcelona 
Concurrència i compatibilitat No és compatible amb qualsevol altra pràctica laboral 

en institucions públiques o privades 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 20.000,00€ 20.000,00€ 22.000,00€ 25.000,00€ 87.000,00€ 
Total convocat 20.000,00€ 20.000,00€ 22.000,00€ 25.000,00€ 87.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 22,99% 22,99% 25,29% 28,74% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Plurianual    Plurianual    Plurianual    Plurianual   

2. Import convocat 
(€)  20.000,00€   20.000,00€   22.000,00€   25.000,00€   

2022 20.000,00€            

2023             

2023     20.000,00€         

2024              

2024        22.000,00€      

2025              

2025           25.000,00€   

2026              

3. Import concedit 
(€)  20.000,00€   20.000,00€   22.000,00€   25.000,00€   

2022 20.000,00€            

2023             

2023    20.000,00€         

2024             

2024       22.000,00€      

2025             

2025          25.000,00€   

2026             

4. Import reconegut 
€)  20.000,00€   20.000,00€   22.000,00€   25.000,00€   

2022 8.000,00€             

2023 12.000,00€             
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   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2023    8.000,00€          

2024    12.000,00€          

2024        8.800,00€      

2025        13.200,00€      

2025           10.000,00€   

2026           15.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Segons les disponibilitats pressupostàries. La durada és variable. 
2. Import concedit: Es preveu concedir la totalitat de l’import de la convocatòria. 
3. Import reconegut: És el mateix que l’import concedit. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 15   15   12   20   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 7   7   6   7   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 2.850,00€   2.850,00€   3.660,00€   3.570,00€   
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Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): La previsió és una convocatòria personalitzada a l’inici de cada curs acadèmic atenent que s’adreça a un 
univers limitat de persones (alumni amb màxim 4 anys des de la graduació). 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Aquesta beca suscita l’interès d’entre un màxim de 20 persones i un mínim de 10. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): Són variables -entre 5 i 7 persones- amb les condicions esmentades i atenent també a la qualitat del seu 
expedient acadèmic. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  Entre un mínim de 2.500 euros i un màxim de 6.000 segons les previsions del període. 

INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Avaluació de les 
pràctiques dels 
alumni becats 

EDU_6.1_0029.1 7,00   7,00   6,00    7,00    

qualitativa                    

2022  7,00            

2023     7,00         

2024        6,00      

2025           7,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Avaluació de les pràctiques dels alumni becats: Es farà el seguiment mitjançant una certificació 
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Beques d’excel·lència per a postgraduats, PES22-25_EDU0030 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA D'AJUT PÚBLIC 

Codi de la línia d’ajut públic PES22-25_EDU0030 
Denominació de la línia d’ajut públic Beques d’excel·lència per a postgraduats 
Centre gestor Fundació per a l’Escola Superior de Música de 

Catalunya (ESMUC) 

MARC ESTRATÈGIC 

PLA DE GOVERN 
 
Eix  Per un país basat en una economia del coneixement, 

digital i emprenedora 
Àmbit  Societat del coneixement 
Objectiu  Enfortir i modernitzar el sistema universitari català, 

garantint un finançament sòlid, l’equitat en l’accés i la 
captació i retenció de talent 

  
PLA DEPARTAMENTAL 
Objectiu departamental  Assegurar el bon funcionament dels centres que 

imparteixen ensenyaments de nivell universitari 
   Objectiu estratègic  Dotar de recursos suficients els centres que 

imparteixen ensenyaments de règim especial de nivell 
universitari 

   Orientació de la política pública  
      Programa pressupostari  Educació universitària 
      Finalitat  Educació i esport 
      Subfinalitat  Educació 
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL  
Pla sectorial - 
Vinculació amb plans interdepartamentals - 
Vinculació amb altres instr. de planificació - 

DISSENY 

INFORMACIÓ GENERAL  
Necessitat de la línia d’ajut públic En el camp dels ensenyaments artístics la formació 

continuada de les persones graduades és una 
exigència de qualitat. La Fundació ESMUC ha de 
prendre una posició activa 

Identificació de mesures alternatives Altres mecanismes de finançament, ajuts i beques 
d’altres institucions (generalment) privades 

Objectiu de l’ajut públic Completar la formació de l’alumnat graduat amb altes 
capacitats 

Marc normatiu de referència Marc educatiu, especialment la formació 
especialitzada per a post-graduats 

Hi participen altres administracions    
públiques, departaments o ciutadania? No –  
Hi intervenen entitats col·laboradores en la  
gestió? Sí – Fundació Victòria de los Ángeles, Fundació Anna 

Riera, Fundació Banc de Sabadell i l’Associació 
d’Intèrprets i Executants 
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Modalitat de concessió Concurrència no competitiva 
Ajut en espècie No 
Tipus de justificació Justificació posterior (a l’únic o darrer pagament) 
Ajut d’Estat No aplica 
Clàusules d’inclusió social en requisits o  
criteris de valoració Sense clàusules d’inclusió social 

BENEFICIARIS  
Tipus de beneficiaris Persones físiques que no desenvolupen activitat 

econòmica 
Perfil de beneficiaris Població jove 18-34 anys 

IMPACTE ECONÒMIC I TERITORIAL 
Sector econòmic afectat per la línia de  
l’ajut públic Educació 
Localització geogràfica d’aplicació material Barcelona 
Concurrència i compatibilitat Aquesta modalitat de beca és incompatible amb altres 

de la mateixa naturalesa i amb els mateixos objectius 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
- 
 

FINANÇAMENT. Execució segons fons de finançament per any de convocatòria 

Valors  absoluts 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 28.000,00€ 28.000,00€ 28.000,00€ 30.000,00€ 114.000,00€ 
Total convocat 28.000,00€ 28.000,00€ 28.000,00€ 30.000,00€ 114.000,00€ 

Valors relatius (%) 

Any convocatòria 2022 2023 2024 2025 TOTAL FONS 
Execució  Plurianual  Plurianual  Plurianual  Plurianual   
PGCAT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Total convocat 24,56% 24,56% 24,56% 26,32% 100,00% 
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INDICADORS. Seguiment per any de convocatòria 

 
INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

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

 Plurianual    Plurianual    Plurianual    Plurianual   

2. Import convocat 
(€)  28.000,00€   28.000,00€   28.000,00€   30.000,00€   

2022 28.000,00€             

2023             

2023     28.000,00€         

2024              

2024        28.000,00€      

2025              

2025           30.000,00€   

2026              

3. Import concedit 
(€)  28.000,00€   28.000,00€   28.000,00€   30.000,00€   

2022 28.000,00€            

2023             

2023    28.000,00€         

2024             

2024       28.000,00€      

2025             

2025          30.000,00€   

2026             

4. Import reconegut 
€)  28.000,00€   28.000,00€   28.000,00€   30.000,00€   

2022 11.200,00€             

2023 16.800,00€             
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   2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    Codi RAISC    
 

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

  Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % Previsió Assoliment % 
2023    11.200,00€          

2024    16.800,00€          

2024        11.200,00€      

2025        16.800,00€      

2025           12.000,00€   

2026           18.000,00€   

Seguiment d'indicadors pressupostaris i observacions 

1. Import convocat: Depèn de cadascuna de les institucions privades que les financen. 
2. Import concedit: Coincideix amb l’import convocat. Excepcionalment, alguna beca pot quedar deserta. 
3. Import reconegut: Coincideix amb l’import concedit. 

INDICADORS D’ACTIVITAT 

    2022   2023   2024   2025  

Indicadors Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

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

2. Sol·licituds d'ajuts rebudes (nombre) 30   30   30   35   

3. Beneficiaris d'ajuts concedits (nombre) 10   10   10   11   

4. Import mitjà per beneficiari (€) 2.800,00€   2.800,00€   2.800,00€   2.727,00€   

Seguiment d'indicadors d’activitat i observacions 

1. Data convocatòria o concessió (mes): Cadascuna de les beques té la seva pròpia convocatòria al llarg del segon quadrimestre del curs i s’atorguen 
abans de la finalització del curs acadèmic. 
2. Sol·licituds d’ajuts rebudes (nombre): Variables, la fitxa recull una previsió màxima conjunta. 
3. Beneficiaris d’ajuts concedits (nombre): L’indicador dels beneficiaris s’obté en el moment de la resolució de concessió de la convocatòria. 
4. Import mitjà per beneficiari (€):  L’import mitjà se situa entre uns 2.700 euros en la franja baixa i 3.500 euros en la franja alta.  
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INDICADORS DE RESULTAT 

     2022   2023   2024   2025  

Indicador Codi indicador Codi 
RAIS 

  Codi RAIS   Codi RAIS   Codi RAIS   

   Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % Objectiu Assolimen
t % Objectiu Assolimen

t % 

Alumnes amb 
beca sobre el 
total d’alumnes 
que l’han 
sol·licitat 

EDU_6.1_0030.1 35,00   35,00    35,00    35,00    

Percentatge                    

2022  35,00            

2023     35,00         

2024        35,00      

2025           35,00   

Seguiment d'indicadors de resultat i observacions 

Alumnes amb beca sobre el total d’alumnes que l’han sol·licitat: Comprovar que el percentatge de persones que han estat beneficiàries d’aquestes 
beques estigui entre el 30 i el 35% del total de sol·licituds presentades. 
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