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RESOLUCIÓ  

 

Identificació de la convocatòria  

 

RESOLUCIÓ TSF/1650/2020, de 8 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la 

concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès 

general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les 

persones físiques, de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials 

i Famílies. 

 

Fets 

 

1. En data 4 d’octubre de 2019 es publica al DOGC núm. 7976 l’Ordre TSF/178/2019, que 

aprova les bases que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions a 

entitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a 

l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de 

l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 

2. En data 10 de juliol de 2020 es publica al DOGC núm. 8174 la Resolució 

TSF/1650/2020, que obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions a 

entitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a 

l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de 

l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 

3. La Comissió de Valoració es reuneix telemàticament el 15 de desembre per avaluar les 

sol·licituds presentades a l’empara de la convocatòria esmentada, d’acord amb els 

criteris de valoració que estableixen les bases que regeixen la concessió d’aquestes 

subvencions. 

  

4. En data 16 de desembre de 2020 es publica al tauler de la seu electrònica de la 

Generalitat de Catalunya la Proposta de resolució provisional.  

 

5. La Comissió de Valoració es reuneix telemàticament del dia 22 de febrer de 2021 al 28 

de febrer de 2021 per avaluar les al·legacions, les reformulacions i la documentació 

requerida a les entitats en la Proposta de resolució provisional per proposar 

l’atorgament de subvencions. 

 

6. En data 11 de març de 2021 el director de Serveis del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies proposa la resolució definitiva de l’esmentada convocatòria. 

 

7. Prèviament a la concessió de les subvencions, s’ha publicat la Resolució d’inadmissió i 

desistiment al tauler de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. 
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Fonaments de dret 

 

1. L’article 17 de l’esmentada Ordre TSF/178/2019, de 4 d’octubre, estableix els òrgans 

competents per a la gestió, instrucció i resolució del procediment. 

 

2. Els articles 20 i 21 de l’Ordre TSF/178/2019, de 4 d’octubre, relatiu al procediment de 

resolució i publicació de les subvencions inadmeses, desistides, atorgades i denegades.  

 

3. L’article 16 de l’Ordre TSF/178/2019, de 4 d’octubre, estableix les funcions de la 

Comissió de Valoració. 

 

4. Els articles 90.1 i 94.1 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que estableixen els criteris de 

publicitat, concurrència i objectivitat en la concessió de subvencions; els preceptes de 

caràcter bàsic de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions, així com 

els articles 21, 22 i 45.b) de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, que estableixen l’obligació de 

resoldre i el procediment de la publicació. 

 

 

Per tant resolc: 

 

1. Atorgar  les subvencions a les entitats que es detallen a l’annex 1 amb càrrec a les 

partides pressupostàries relacionades en aquest annex corresponents a l’anualitat 2020 

per un import total de 32.789.226,92 euros.  

 

2. Denegar les sol·licituds que detalla l’annex 2 pels motius que hi figuren. 

 

3. Publicar aquesta Resolució al tauler de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.  

 

4. Autoritzar aquesta despesa en la fase de disposició de crèdit i la fase de reconeixement 

d’obligació de la despesa, i que implica l’autorització a la unitat administrativa per a la 

comptabilització del compromís de la despesa i del reconeixement de l’obligació de la 

despesa en el sistema corporatiu GECAT. 

 

5. Tramitar el document d’obligació de bestreta del 100% de la quantitat atorgada, d’acord 

amb la base 27.1 de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/178/2019, de 4 d’octubre. 

 

6. Les entitats beneficiàries han de justificar les subvencions d’acord amb el que preveu la 

base 26 de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/178/2019, de 4 d’octubre. El termini màxim de 

presentació de la documentació justificativa és el següent: 
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- per a les activitats amb compte justificatiu simplificat, és l’últim dia hàbil del mes de 

febrer de l’any següent al qual s’ha de portar a terme l’activitat sol·licitada. 

 

- per a les activitats amb compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, és l’últim 

dia hàbil del mes d’abril de l’any següent al qual s’ha de portar a terme l’activitat 

sol·licitada. 

 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs 

d’alçada davant de l’òrgan que l’ha dictada o davant l’òrgan immediatament superior en el 

termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació al tauler de la seu electrònica 

de la Generalitat de Catalunya de la Resolució, d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 

 

 

 

Sr. Oriol Amorós i March 

Secretari General de Treball, Afers Socials i Famílies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVOCATÒRIA PROGRAMES D'INTERÈS A CÀRREC DEL 0,7% IRPF 2020 Annex 1 - Atorgades

Identificació 
beneficiari

Entitat Codi expedient Descripció curta línia Tipus acció Descripció acció
Punts 

obtinguts (*)
Proposta import a 

atorgar
Import a justificar

Partida 
pressupostària

G63282917
ASSOCIACIÓ DE LES 
MUCOPOLISACARIDOSIS I 
SÍNDROMES RELACIONATS - MPS

TSF070/20/000210 B - Protecció Social

B7 Accions d’atenció 
integral dirigits a la 
promoció de l’autonomia 
personal de les persones 
amb discapacitat

ATENCIÓ INTEGRAL A LES 
PERSONES AMB MPS

160,00 14.654,39 € 27.332,39 € D/485000100/3100/0000

G61003273
ASSOCIACIÓ DE MALALTS I 
TRASPLANTATS HEPÀTICS DE 
CATALUNYA

TSF070/20/000177 B - Protecció Social

B2 Accions de suport i 
descans per a familiars 
cuidadors de persones 
amb discapacitat, amb 
trastorn mental i amb 
dependència

HABITATGES D'ACOLLIDA-SERVEI 
D'ALLOTJAMENT TRANSITORI PER 
A FAMILIES DESPLAÇADES PER 
MOTIUS MÈDIC

164,00 12.700,47 € 41.841,47 € D/485000100/3100/0000

G08914475
ASSOCIACIO DE PLANIFICACIO 
FAMILIAR DE CATALUNYA I 
BALEARS

TSF070/20/000086 G - Joventut
G1 Accions d’educació 
per a la salut, adreçades a 
joves

PROGRAMA D'ATENCIÓ A JOVES 
EN SALUT SEXUAL

153,00 8.988,02 € 17.224,02 € D/485000100/3100/0000

G65149601
ASSOCIACIÓ DE SORDCECS DE 
CATALUNYA (ASOCIDECAT)

TSF070/20/000188 B - Protecció Social

B7 Accions d’atenció 
integral dirigits a la 
promoció de l’autonomia 
personal de les persones 
amb discapacitat

SUPORT PERSONAL DE LA FEINA 
DE LA PRESIDENTA I LA JUNTA 
DIRECTIVA DINS L'ASSOCIACIÓ EN 
EL SEU DESENV

157,00 17.585,26 € 45.000,00 € D/485000100/3100/0000

G65149601
ASSOCIACIÓ DE SORDCECS DE 
CATALUNYA (ASOCIDECAT)

TSF070/20/000188 B - Protecció Social

B7 Accions d’atenció 
integral dirigits a la 
promoció de l’autonomia 
personal de les persones 
amb discapacitat

SERVEI DE GUIES-INTÈRPRETS 
 PERACONSEGUIR L'AUTONOMIA 

PERSONAL DE LES PERSONES 
SORDCEGUES A CATALUNY

159,00 15.631,34 € 40.000,00 € D/485000100/3100/0000

G17397134
ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES 
SOCIALS VITRALL

TSF070/20/000046 B - Protecció Social

B10 Accions d’accés a 
l’ocupació per a joves, 
menors migrats no 
acompanyats i persones 
en situació o en risc 
d’exclusió

TR3S ACCIONS 152,00 8.772,82 € 56.033,08 € D/485000100/3100/0000

G17397134
ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES 
SOCIALS VITRALL

TSF070/20/000046 C - Infància i Adolescència

C3 Accions de foment de 
l’atenció a menors amb 
necessitats educatives i 
socials que en promoguin 
la integració en un medi 
familiar

OBRE LA PORTA A L'ACOLLIMENT 
FAMILIAR

207,00 38.220,47 € 230.758,35 € D/485000100/3100/0000
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CONVOCATÒRIA PROGRAMES D'INTERÈS A CÀRREC DEL 0,7% IRPF 2020 Annex 1 - Atorgades

Identificació 
beneficiari

Entitat Codi expedient Descripció curta línia Tipus acció Descripció acció
Punts 

obtinguts (*)
Proposta import a 

atorgar
Import a justificar

Partida 
pressupostària

G17397134
ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES 
SOCIALS VITRALL

TSF070/20/000046 C - Infància i Adolescència

C3 Accions de foment de 
l’atenció a menors amb 
necessitats educatives i 
socials que en promoguin 
la integració en un medi 
familiar

SERVEI D'ATENCIÓ POST 
ADOPTIVA: CRIANÇA ADOPTIVA

205,00 10.965,84 € 29.165,84 € D/485000100/3100/0000

G17397134
ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES 
SOCIALS VITRALL

TSF070/20/000046 C - Infància i Adolescència

C5 Accions d’inserció 
laboral de joves en 
situació de dificultat 
social que hagin estat 
sota una mesura de 
protecció

TR3S ACCIONS 190,00 28.672,26 € 56.033,08 € D/485000100/3100/0000

G17397134
ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES 
SOCIALS VITRALL

TSF070/20/000046 D - Famílies

D1 Accions 
d’acompanyament a la 
família amb necessitats 
específiques

ABAULA: SUPORT I 
ACOMPANYAMENT EN LA 
DIVERSITAT FUNCIONAL EN 
L'ENTORN FAMILIAR

161,00 7.327,19 € 223.965,38 € D/485000100/3100/0000

G60739687
ASSOCIACIÓ D'INTERVENCIÓ EN 
DROGODEPENDÈNCIES D'ÈGARA

TSF070/20/000480 D - Famílies

D1 Accions 
d’acompanyament a la 
família amb necessitats 
específiques

ESPAI FAMILIAR I 
ASSESSORAMENTS 
PSICOEDUCATIUS

156,00 2.767,95 € 11.444,11 € D/485000100/3100/0000

G60412251
ASSOCIACIÓ DISCAPACITAT 
VISUAL CATALUNYA

TSF070/20/000014
A - Foment per la igualtat entre 
dones i homes, garanties de drets 
i no-discriminació

A3 Accions per a la 
inserció sociolaboral de 
les dones

AFAVORIR LA INTEGRACIÓ 
LABORAL DE DONES AMB 
DISCAPACITAT VISUAL

150,00 5.455,34 € 19.260,00 € D/485000100/3100/0000

G60412251
ASSOCIACIÓ DISCAPACITAT 
VISUAL CATALUNYA

TSF070/20/000014 B - Protecció Social

B7 Accions d’atenció 
integral dirigits a la 
promoció de l’autonomia 
personal de les persones 
amb discapacitat

ATENCIÓ I REHABILITACIÓ 
PSICOSOCIAL DE LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT VISUAL

151,00 18.074,71 € 78.252,48 € D/485000100/3100/0000

G25068636
ASSOCIACIÓ D'OCUPACIÓ I 
ESPLAI DE CATALUNYA, LA TORXA

TSF070/20/000230 B - Protecció Social

B11 Accions per 
l’adquisició d’equipament 
per a locals, establiments, 
centres, pisos i unitats 
d’atenció per a persones 
de l’àmbit competencial 
propi

ADQUISICIÓ D'UNA FURGONETA 
ADAPTADA PER LA LLAR - 
RESIDÈNCIA LA TORXA

163,00 25.872,99 € 52.966,37 € D/485000100/3100/0000
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