
DETALL DE LES SUBVENCIONS REBUDES I LA SEVA APLICACIÓ:  

 

Al 2017 vam rebre: 

-Departament de treball, afers socials i famílies: 357.922,98€ mitjançant concert amb 

l’administració dels quals fins a data d’avui hem cobrat un total de 268.796,86€, destinats al 

manteniment de l’activitat del centre ocupacional (sous personal i subministraments).  

-Diputació de Barcelona: Projecte de creativitat: 1.251,82€, destinats a la realització d’activitats 

terapèutiques.  

-Ajuntament de Barcelona: Projecte de piscina i fisioteràpia: 2.200€, destinats a la realització de 

les activitats esportives del centre, com son la piscina i la fisioteràpia entre d’altres. Projecte de 

musicoterapia: 1.000€, destinats a pagar part del sou del musicoterapeuta contractat per 

aquesta activitat. Projecte d’hort vertical: 1.000€, destinats a la formació de quadrilles de 

manteniment d’horts verticals. Projecte de Respir: 3.000€, destinats a la realització de l’activitat 

de viatge i colònies i respir familiar.   

-Obra Social la Caixabank: Projecte de respir per a persones amb discapacitat: 5.000€, destinats 

a la realització del projecte de creació artística “Perquè nosaltres pintem molt”. Projecte de 

col·laboració a la campanya de Nadal inclusiu juntament amb el districte de les Corts: 450€, 

destinats a la realització del muntatge dels rens per la campanya de Nadal Inclusiu del districte 

de Les Corts.  

-Fundació Roviralta: Projecte artístic: 3.000€, destinats al desenvolupament d’un nou producte 

de bijuteria.  
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SUBVENCIONS 2017

Departament de benestar social Ajuntament de Barcelona Diputació de Barcelona

Caixa bank Fundació Roviralta



 

Al 2018 vam rebre: 

-Departament de treball, afers socials i famílies: 251.500,03€ mitjançant concert amb 

l’administració, a data d’avui hem cobrat el 100% del total, destinats al manteniment de 

l’activitat del centre ocupacional (sous personal i subministraments).  

-Diputació de Barcelona: Projecte d’equipament nou centre ocupacional Paideia: 4.082€, 

destinats a l’equipament de taules i cadires del centre ocupacional. 

-Ajuntament de Barcelona: Projecte de piscina: 1.000€, destinats a la realització de les activitats 

esportives del centre, com és l’activitat de piscina. Projecte de gestió i manteniment de l’entitat: 

1.000€, destinats a subsanar despeses d’administració i manteniment estructural de l’entitat. 

Escapades i Club: 5.000€. Projecte Escola de famílies: 1.500€, destinats a la realització de 

xerrades per familiars.   

-DINCAT línia E de COSPE: 2.938€ destinats a la realització de respir familiar.  

-Subvencions a entitats de serveis socials per a inversions d’adequació a la normativa vigent de 

concertació, a càrrec d’herències intestades: 50.325,38€ destinats a sufragar les despeses de les 

obres realitzades al nou centre ocupacional Paideia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvencions 2018

Departament Diputació Ajuntament Dincat Herències



 

 

Al 2019 vam rebre: 

- Departament de treball, afers socials i famílies: 272.440,60€ mitjançant concert amb 

l’administració, a data d’avui hem cobrat el 100% del total, destinats al manteniment de 

l’activitat del centre ocupacional (sous personal i subministraments). 

- Diputació de Barcelona: Projecte Escapades de cap de setmana Paideia: 6.084,55€, destinats a 

la realització del servei de respir. 

- Ajuntament de Barcelona: Projecte de piscina: 1.000€, destinats a la realització de les activitats 

esportives del centre, com és l’activitat de piscina. Projecte de foment de l’autonomia personal: 

2.000€, i finalment 800€ del districte de l’eixample destinats a l’hort del centre ocupacional.  

- DINCAT línia E de COSPE: 2.719,53€ destinats a la realització de respir familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvencions 2019

Departament Diputació Ajuntament Dincat Telefònica Banc Santander



 

 

 

Al 2020 vam rebre: 

- Departament de treball, afers socials i famílies: 318.971,12€ mitjançant concert amb 

l’administració, a data d’avui hem cobrat el 100% del total, destinats al manteniment de 

l’activitat del centre ocupacional (sous personal i subministraments). 

- Diputació de Barcelona: Projecte Escapades de cap de setmana Paideia: 2.598,91€, destinats a 

la realització del servei de respir, aquesta subvenció va ser reintegrada a la Diputació de 

Barcelona ja que no es va poder portar a terme el projecte a causa de la COVID-19.  

- Ajuntament de Barcelona: Projecte de piscina: 1.000€, destinats a la realització de les activitats 

esportives del centre, com és l’activitat de piscina. Projecte de foment de l’autonomia personal: 

1.000€. 1.500€ del districte de l’eixample destinats a la realització d’activitats de sensibilització. 

Projecte pis vida independent: 6.000€ destinats a la posta en marxa del pis ubicat a la Travessera 

de Les Corts i que dona servei a sis persones amb discapacitat intel·lectual de dilluns a divendres. 

Projecte Escapades de cap de setmana Paideia: 2.000€, destinats a la realització del servei de 

respir, aquesta subvenció va ser reintegrada a l’Ajuntament de Barcelona ja que no es va poder 

portar a terme el projecte a causa de la COVID-19.     

- DINCAT línia E de COSPE: 2.500€ destinats a la realització de respir familiar.  

-Subvencions a entitats de serveis socials per a inversions d’adequació a la normativa vigent de 

concertació, a càrrec d’herències intestades: 6.589,97€ destinats a sufragar les despeses de 

l’adequació de les cortines de aules i menjador del CO Paideia. 

   

 

Subvencions 2020

Departament Diputació Ajuntament Dincat Herències


