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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
13491 Reial decret llei 33/2020, de 3 de novembre, pel qual s’adopten mesures 

urgents de suport a entitats del tercer sector d’acció social d’àmbit estatal.

La situació d’emergència sanitària en què, com a conseqüència de la pandèmia global 
de la COVID-19, es troba Espanya ha suposat un impacte sense precedents, per la seva 
rapidesa i intensitat, en les estructures socials, econòmiques i laborals del nostre país. En 
aquest sentit, encara que les necessitats sanitàries de la població general remetin, és 
previsible que s’accentuïn gradualment altres necessitats de caràcter socioeconòmic del 
conjunt de la societat i, molt especialment, dels grups de població més vulnerables.

Aquestes necessitats, sens dubte preexistents a la situació de crisi sanitària, s’estan 
veient intensificades en la seva gravetat i diversificades en la seva tipologia. En 
conseqüència, els poders públics han d’abordar amb caràcter urgent, sota el mandat 
implícit al caràcter social i democràtic de dret de l’Estat, les conseqüències 
socioeconòmiques d’un fenomen, la crisi sanitària, que està deteriorant de manera 
accelerada les condicions de vida de la població.

És innegable que en la provisió del benestar social les entitats del tercer sector d’acció 
social estan exercint, des de fa dècades, un paper de creixent importància, en col·laboració 
i amb l’impuls i el suport de les administracions públiques. Actualment, l’acció de les 
entitats del tercer sector d’acció social constitueix un suport fonamental per a la realització 
efectiva dels drets socials, especialment entre la població en risc d’exclusió social.

En aquest sentit, les entitats del tercer sector d’acció social porten fent un esforç sense 
precedents en la nostra història recent a l’hora d’atenuar l’impacte que la crisi sanitària 
està tenint en les condicions de vida de bona part de la societat espanyola. El ràpid 
desplegament de mitjans per part d’aquestes entitats s’ha traduït en el fet que, amb els 
seus propis recursos, materials, humans i financers, hagin hagut d’abordar diverses 
necessitats socials sobrevingudes que, presumiblement, es poden prolongar i intensificar 
en els propers mesos. La reorientació dels recursos del tercer sector d’acció social a 
afrontar la situació d’emergència sanitària ha debilitat considerablement tant la capacitat 
d’actuació com les pròpies estructures centrals de les principals entitats.

Així, una de les conseqüències de l’extraordinària situació actual (crisi sanitària, 
econòmica i social) ha estat l’increment exponencial de les demandes socials a les entitats 
del tercer sector d’acció social unit a la incapacitat d’aquestes de fer front a les demandes 
esmentades amb uns mitjans que s’han mantingut, en el millor dels casos, estables en el 
temps. D’altra banda, igual que el teixit empresarial, el teixit associatiu vinculat al tercer 
sector d’acció social ha estat patint una sèrie de tensions sense precedents que posa en 
perill la supervivència mateixa de moltes entitats, la tasca de les quals és fonamental per 
promoure el benestar de bona part de la societat espanyola. És significatiu, en aquest 
sentit, que el tercer sector d’acció social en el seu conjunt s’ha vist obligat a fer aquest 
esforç extraordinari a través d’unes estructures que encara no s’havien recuperat de la 
crisi financera global de l’any 2008.

En aquestes circumstàncies excepcionals, correspon al Govern recórrer a tots els 
instruments disponibles per donar suport a les entitats del tercer sector d’àmbit estatal. La 
denominada «segona onada» de la pandèmia que, amb més o menys intensitat, s’ha 
iniciat al nostre país i a la majoria de països del nostre voltant en finalitzar el període 
estival, confirma que ens endinsem, novament, en una situació excepcional en la qual els 
poders públics han d’actuar amb extrema agilitat per oferir solucions d’urgència tant a la 
població com als diferents actors que intervenen en la provisió i el manteniment del 
benestar social. A causa de la seva evolució històrica recent, les estructures de les 
principals entitats del tercer sector d’acció social són especialment vulnerables a situacions 
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de crisi reiterades i prolongades en el temps, com és el cas de l’actual. Així, en els últims 
mesos, s’ha constatat la necessitat d’adoptar mesures que permetin no només reforçar 
l’actuació de caràcter social de les entitats del tercer sector sinó, a més, donar suport a les 
seves estructures centrals, sense les quals seria impossible que desenvolupessin la seva 
activitat. Es tracta, per tant, d’assolir tres objectius de manera urgent com a primer pas per 
abordar, després, les reformes necessàries per dotar d’un nou marc d’actuació les entitats 
del tercer sector d’acció social, a través del desplegament reglamentari de la Llei 43/2015, 
de 9 d’octubre, del tercer sector d’acció social.

El primer objectiu consisteix a abordar amb rapidesa la necessitat de liquiditat 
immediata de les entitats del tercer sector d’acció social d’àmbit estatal que porten anys 
col·laborant amb diferents administracions i, sobretot, amb els departaments ministerials 
que tenen competències en les diverses dimensions de l’acció social. La consecució 
d’aquest primer objectiu, el més urgent i necessari per assegurar la supervivència 
immediata de bona part del tercer sector d’acció social d’àmbit estatal, pretén assolir-se a 
través de la concessió directa de subvencions a un ampli conjunt d’entitats del tercer 
sector d’àmbit estatal. Aquesta modalitat de concessió es fa, a través d’aquest Reial decret 
llei, d’acord amb el que disposa l’article 22.2.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, precisament perquè es considera necessari garantir a les entitats 
beneficiàries la percepció d’aquestes subvencions i instituir el deure legal de l’Administració 
General de l’Estat de procedir sense demora a atorgar-les, la qual cosa únicament es pot 
fer recorrent a una norma de rang legal.

El segon objectiu, vinculat amb l’anterior, no és cap altre que garantir en tot moment la 
percepció d’aquestes subvencions per part de les entitats beneficiàries independentment 
dels successos que en els propers mesos puguin obstaculitzar, alentir o fins i tot impedir la 
realització de tots els tràmits que la legislació preveu per a la percepció d’aquestes 
subvencions. Un sentit de la responsabilitat elemental, atenent la conjuntura sociosanitària 
i la possible adopció de mesures que puguin distorsionar i alentir el desenvolupament 
normal de la tasca de l’Administració, obliga a preveure la situació que, una vegada 
finalitzat l’exercici pressupostari, no hagi pogut aportar a la totalitat d’entitats beneficiàries 
la quantia corresponent. En previsió d’aquesta situació, i amb la finalitat de garantir, sota 
qualsevol circumstància, a totes les entitats beneficiàries la percepció de la subvenció, s’ha 
considerat imprescindible recórrer a una norma amb rang legal, atès que és l’única via per, 
si fos necessari, recórrer al que disposa l’article 58 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
general pressupostària.

El tercer objectiu és el de millorar la definició dels fins als quals els poders públics 
poden orientar el finançament del tercer sector d’acció social. En aquest sentit, el Reial 
decret llei 7/2013, de 28 de juny, de mesures urgents de naturalesa tributària, 
pressupostària i de foment de la recerca, el desenvolupament i la innovació, va abordar, en 
el seu moment, una sèrie de necessitats existents en els últims anys de la crisi financera 
de la primera dècada de l’any 2000. La situació actual, similar en alguns punts a aquella, 
ha afectat no només la capacitat d’acció del tercer sector d’acció social sinó, molt 
especialment, les pròpies estructures de les entitats que s’hi integren. Per això, amb la 
finalitat de tenir una habilitació legal per facilitar i dinamitzar l’impuls i la transformació 
d’aquest tercer sector, es modifica la redacció de l’article 2 del Reial decret llei 7/2013, 
de 28 de juny, perquè el foment i la modernització del tercer sector d’acció social sigui un 
més dels eixos de les activitats d’interès general considerades d’interès social i que, per 
tant, es pugui i s’hagi de tenir en compte a l’hora de determinar les bases reguladores de 
les ajudes finançades amb el percentatge fixat del rendiment de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques. Per procedir a aquesta modificació necessària i urgent s’ha 
considerat imprescindible, de nou, recórrer a una norma amb rang legal.

D’altra banda, tenint en compte la necessitat de portar a terme aquestes accions, 
sobretot garantir recursos financers immediats a les entitats del tercer sector d’acció social, 
d’acord amb criteris d’eficiència, rapidesa i proporcionalitat, s’ha considerat oportú recórrer 
a un recurs financer ja existent i disponible. Així, la disposició addicional cent tresena, 
apartat u, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 
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l’any 2018, va establir que l’Estat ha de destinar a subvencionar activitats d’interès general 
considerades d’interès social, en la forma que s’estableixi reglamentàriament, el 0,7 per 
cent de la quota íntegra de l’impost sobre societats corresponent als contribuents el 
període impositiu del qual hagi finalitzat a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, que 
manifestin expressament la seva voluntat en aquest sentit. Es tracta, per tant, de la creació 
d’un nou recurs a través del qual el contribuent pot afectar part de la seva contribució per 
al sosteniment de les despeses públiques a un fi específic, això és, la realització d’activitats 
d’interès general considerades d’interès social.

Per tot això, des del Govern, s’ha considerat l’opció d’acudir a aquest recurs financer, 
consistent en els ingressos procedents de la recaptació del 0,7 per cent de la quota íntegra 
de l’impost sobre societats corresponent a l’any 2018, per dotar de liquiditat immediata el 
tercer sector d’acció social de manera que pugui seguir desenvolupant la seva tasca 
imprescindible. Tot això sense perjudici de la reforma necessària del marc de finançament 
i funcionament del tercer sector d’acció social, que s’abordarà l’any 2021.

Respecte del supòsit habilitador de necessitat extraordinària i urgent que estableix 
l’article 86.1 de la Constitució espanyola, el contingut del Reial decret llei es fonamenta en 
motius objectius, d’oportunitat política i urgència extraordinària que requereixen la seva 
aprovació immediata, entre d’altres la situació greu i excepcional que persisteix com a 
conseqüència de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, cosa que fa 
indispensable donar una resposta adequada a les necessitats que es plantegen en l’àmbit 
social.

L’article 86 de la Constitució permet al Govern dictar reials decrets llei «en cas de 
necessitat extraordinària i urgent», sempre que no afectin l’ordenament de les institucions 
bàsiques de l’Estat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans que regula el títol I 
de la Constitució, el règim de les comunitats autònomes ni el dret electoral general.

El reial decret llei constitueix, d’aquesta manera, un instrument constitucionalment lícit, 
sempre que, tal com reiteradament ha exigit el nostre Tribunal Constitucional 
(sentències 6/1983, de 4 de febrer, FJ 5; 11/2002, de 17 de gener, FJ 4; 137/2003, de 3 de 
juliol, FJ 3, 189/2005, de 7 juliol, FJ 3; 68/2007, FJ 10; i 137/2011, F 7), el fi que justifica la 
legislació d’urgència sigui subvenir a una situació concreta, dins dels objectius 
governamentals, que per raons difícils de preveure requereix una acció normativa 
immediata en un termini més breu que el requerit per la via normal o pel procediment 
d’urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis, més quan la determinació del 
procediment esmentat no depèn del Govern.

Al seu torn, per tal de justificar la inclusió en una norma amb rang de llei d’una matèria 
que podria ser objecte de regulació reglamentària d’acord amb la doctrina que manté el 
Tribunal Constitucional sobre la inclusió en els reials decrets llei de mesures per a l’adopció 
de les quals no és necessària una norma amb rang de llei, cal citar la Sentència del 
Tribunal Constitucional 14/2020, de 28 de gener, dictada en relació amb el Recurs 
d’inconstitucionalitat núm. 2208-2019, interposat contra el Reial decret llei 7/2019, d’1 de 
març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que assenyala al seu FJ 5 que 
«(…) el que aquest Tribunal ha declarat inconstitucional, perquè és contrari a l’article 86.1, 
són les remissions reglamentàries exclusivament deslegalitzadores que no tenen cap tipus 
de termini [SSTC 29/1982, de 31 de maig, FJ 6, i 29/1986, de 28 de febrer, FJ 2 c)], i no 
les habilitacions reglamentàries relacionades amb canvis organitzatius (STC 23/1993, 
de 13 de febrer, FJ 6) o necessàries, atesa la impossibilitat tècnica de procedir a una 
aplicació immediata dels preceptes del Decret llei (STC 12/2015, de 5 de febrer, FJ 5). 
Aprofundint en aquesta doctrina, hem de concloure que la utilització del decret llei només 
és constitucionalment legítima si la norma reglamentària no permet donar la resposta 
urgent que requereix la situació que segons el Govern és necessari resoldre. És a dir, si 
del que es tracta és d’utilitzar un reial decret llei per ordenar una matèria que abans era 
regulada per normes reglamentàries, la justificació de la utilització d’aquest producte 
normatiu imposa al Govern la necessitat de raonar per què aquesta regulació requeria 
precisament l’elevació d’aquest rang en el moment en què es va aprovar el reial decret llei 
en qüestió. (…)».
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En definitiva, la necessitat extraordinària i urgent d’aprovar aquest Reial decret llei 
s’inscriu en el judici polític o d’oportunitat que correspon al Govern (STC 61/2018, de 7 de 
juny, FJ 4; 142/2014, d’11 de setembre, FJ 3), i aquesta decisió, sens dubte, suposa una 
ordenació de prioritats polítiques d’actuació (STC, de 30 de gener de 2019, Recurs 
d’inconstitucionalitat núm. 2208-2019), centrades a donar una resposta adequada que 
permeti la necessària seguretat jurídica i la protecció dels col·lectius que puguin resultar 
més vulnerables davant la concurrència de la situació descrita i que es defineixen per la 
seva condició extraordinària i urgent, substanciada a través de la utilització de la figura del 
decret llei atès que la norma reglamentària no permet donar la resposta urgent que 
requereix l’esmentada situació de necessitat que és necessari resoldre.

Totes les raons exposades justifiquen àmpliament i raonadament l’adopció d’aquesta 
norma (STC 29/1982, de 31 de maig, FJ 3; 111/1983, de 2 de desembre, FJ 5, i 182/1997, 
de 20 d’octubre, FJ 3), i hi ha la connexió necessària entre la situació d’urgència exposada 
i la mesura concreta adoptada per subvenir-hi, sense que constitueixi un supòsit d’ús 
abusiu o arbitrari d’aquest instrument constitucional.

En suma, en les mesures que s’adopten en aquest Reial decret llei hi concorren les 
circumstàncies de necessitat extraordinària i urgent que preveu l’article 86 de la Constitució, 
amb la consideració, d’altra banda, que els objectius que es pretenen assolir amb aquest 
no es poden aconseguir a través de la tramitació d’una llei pel procediment d’urgència.

D’aquesta manera, es donen en les circumstàncies actuals totes les circumstàncies 
que emparen tant la necessitat extraordinària i urgent d’aprovar aquest Reial decret llei 
com la necessitat de recórrer a aquest instrument extraordinari, fet que, a més, s’inscriu en 
el judici polític o d’oportunitat que correspon al Govern (SSTC 61/2018, de 7 de juny, 
FJ 4; 142/2014, d’11 de setembre, FJ 3).

Així mateix, el contingut d’aquest Reial decret llei és plenament respectuós amb els 
límits que imposa l’article 86 de la Constitució, i no afecta l’ordenament de les institucions 
bàsiques de l’Estat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans que regula el títol I, 
el règim de les comunitats autònomes ni el dret electoral general.

L’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, estableix que, en l’exercici de la iniciativa legislativa i la 
potestat reglamentària, les administracions públiques han d’actuar d’acord amb els 
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i 
eficiència.

Com s’ha assenyalat, la necessitat d’aquest Reial decret llei ve justificada, precisament, 
pels efectes socials que la crisi sanitària està tenint en la població espanyola com a 
conseqüència tant del ràpid deteriorament del mercat laboral com de l’increment de 
necessitats socials en diferents àmbits i col·lectius socials (persones grans, infància, 
adolescència, inclusió social, lluita contra la violència de gènere, etcètera). Aquest Reial 
decret llei pretén respondre de manera eficaç al repte que suposa aquesta situació de 
necessitat, recorrent a un instrument que permet la tramitació àgil del procediment de 
concessió d’aquestes subvencions amb la finalitat que les entitats del tercer sector d’acció 
social d’àmbit estatal beneficiàries puguin incrementar com més aviat millor la seva 
capacitat d’acció i reorientar-la, quan això sigui necessari, a les prioritats socials del 
Govern. Es tracta, d’altra banda, d’un instrument proporcional a la situació, atès que a 
través d’aquest s’intenta cobrir o atenuar una creixent necessitat amb els mitjans i terminis 
més adequats per fer-ho, d’entre els instruments que la normativa en matèria de 
subvencions preveu. De la mateixa manera, en aplicació del principi de transparència, s’ha 
definit clarament l’abast, l’objectiu i els beneficiaris de les subvencions que es concedeixen, 
i d’acord amb el principi d’eficiència, s’opta per una modalitat de concessió que garanteix 
que les entitats beneficiàries són aquelles que disposen de la capacitat demostrada per 
gestionar de manera àgil i eficient els recursos que se’ls confia per a la realització 
d’activitats d’interès general.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.1a de la 
Constitució espanyola, que estableix la competència exclusiva de l’Estat en la regulació de 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 291  Dimecres 4 de novembre de 2020  Secc. I. Pàg. 5

les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels 
drets i en el compliment dels deures constitucionals.

En la tramitació d’aquest Reial decret llei s’ha obtingut l’informe de la Intervenció 
Delegada en el Departament, així com de l’Oficina de Coordinació i Qualitat Normativa del 
Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució 
espanyola, a proposta del ministre de Drets Socials i Agenda 2030, i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 3 de novembre de 2020,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret llei té per objecte disposar la concessió directa de subvencions a 
determinades entitats del tercer sector d’acció social d’àmbit estatal, de conformitat amb el 
que preveuen l’article 22.2.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l’article 66 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.

Article 2. Règim jurídic aplicable.

Aquestes subvencions es regeixen, a més de pel que disposa particularment aquest 
Reial decret llei, pel que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el Reglament pel 
qual es desplega la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, excepte en 
allò que afecti els principis de publicitat i concurrència, i per les altres normes que siguin 
aplicables.

Article 3. Despeses subvencionables.

Aquestes subvencions es concedeixen amb la finalitat de contribuir a la realització de 
projectes d’interès general considerats d’interès social, desenvolupats per les entitats 
beneficiàries, així com les seves despeses de funcionament.

Article 4. Entitats beneficiàries.

1. Són beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats del tercer sector d’acció 
social d’àmbit estatal que es detallen a l’annex per l’import màxim establert per a 
cadascuna.

2. En els casos en què es tracti de federacions, confederacions, unions o plataformes 
d’entitats del tercer sector d’acció social, poden ser beneficiàries de les subvencions les 
entitats d’àmbit estatal associades dins de les anteriors, la qual cosa s’ha de determinar, si 
s’escau, a la resolució que canalitzi la subvenció en els termes que preveu l’article 11.2 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Article 5. Procediment de concessió.

1. La concessió d’aquestes subvencions es farà mitjançant la corresponent resolució 
del secretari de l’Estat de Drets Socials. La resolució de concessió establirà les condicions 
i els compromisos aplicables de conformitat amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.

2. En tot cas, la resolució ha de preveure que l’abonament de la subvenció es faci en 
un únic pagament anticipat, d’acord amb el que preveu l’article 34.4 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, i el seu reglament de desplegament.
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Article 6. Quantia i finançament de les subvencions.

La quantia màxima global d’aquestes subvencions ascendeix a un total 
de 26.404.089,44 euros. El seu abonament s’efectuarà a les entitats i pels imports 
corresponents, que figuren a l’annex, amb càrrec al pressupost del Ministeri de Drets 
Socials i Agenda 2030.

Disposició addicional única. Incorporació dels romanents de crèdit.

D’acord amb el que disposa l’article 58 de la 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària, i ateses les circumstàncies excepcionals que concorren en aquest cas, els 
romanents del crèdit destinats a finançar aquestes subvencions es podran incorporar al 
crèdit corresponent de l’exercici pressupostari 2021.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret llei 7/2013, de 28 de juny, de 
mesures urgents de naturalesa tributària, pressupostària i de foment de la recerca, el 
desenvolupament i la innovació.

Es modifica l’article 2 del Reial decret llei 7/2013, de 28 de juny, de mesures urgents 
de naturalesa tributària, pressupostària i de foment de la recerca, el desenvolupament i la 
innovació, que queda redactat de la manera següent:

«1. Són eixos de les activitats d’interès general considerades d’interès social, i 
s’han de tenir en compte com a tals en la determinació de les bases reguladores de 
les ajudes finançades amb el percentatge fixat del rendiment de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques a altres fins d’interès general considerats d’interès 
social, els següents:

a) L’atenció a les persones amb necessitats d’atenció integral sociosanitària.
b) L’atenció a les persones amb necessitats educatives o d’inserció laboral.
c) El foment de la seguretat ciutadana i prevenció de la delinqüència.
d) La protecció del medi ambient.
e) La cooperació al desenvolupament.
f) El foment i la modernització del tercer sector d’acció social.

2. En el marc dels eixos que fixa l’apartat anterior, i en execució del que preveu 
l’article II de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes 
econòmics, de 3 de gener de 1979, les quantitats a distribuir l’any 2013 i següents, 
obtingudes de l’assignació del percentatge del rendiment de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques per a altres fins d’interès social s’han de destinar a activitats 
d’interès general, entenent com a tals les que contribueixin a millorar la qualitat de 
vida de les persones i de la societat en general i conservar l’entorn, que puguin ser 
declarades reglamentàriament com d’interès social. El percentatge esmentat s’ha de 
fixar anualment a la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Així mateix, poden obtenir ajudes econòmiques i subvencions amb càrrec als 
crèdits que es destinin a altres fins d’interès general la Creu Roja Espanyola i altres 
entitats o organitzacions no governamentals que duguin a terme les activitats a què 
es refereix l’apartat anterior.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.1a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en la regulació de 
les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels 
drets i en el compliment dels deures constitucionals.
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Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació al «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 3 de novembre de 2020.

FELIPE R.

El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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ANNEX

Entitats beneficiàries i imports màxims de les subvencions

Entitat Import IS

CREU ROJA ESPANYOLA. 2.876.208,78 euros.

CONFEDERACIÓ ESPANYOLA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 
FÍSICA I ORGÀNICA COCEMFE.

1.114.993,27 euros.

CÀRITAS ESPANYOLA. 811.977,69 euros.

PLENA INCLUSIÓN. 676.414,46 euros.

FUNDACIÓ SECRETARIADO GITANO. 634.357,57 euros.

ASSOCIACIÓ PROJECTE HOME. 476.357,98 euros.

SALUD MENTAL. 670.538,83 euros.

XARXA EUROPEA DE LLUITA CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ 
SOCIAL A L’ESTAT ESPANYOL.

375.539,68 euros.

METGES DEL MÓN. 355.240,24 euros.

UNIÓ D’ASSOCIACIONS FAMILIARS (UNAF). 355.240,24 euros.

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT D’ESPANYA (PVE). 345.090,52 euros.

FUNDACIÓ XARXA DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL 
(RAIS).

334.940,80 euros.

COL·LECTIUS D’ACCIÓ SOLIDÀRIA. 331.790,95 euros.

YOUNG MEN´S CHRISTIAN ASSOCIATION (YMCA). 326.274,06 euros.

FUNDACIÓ ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. 304.491,63 euros.

FUNDACIÓ UNIVERSIDAD CARLOS III. 265.026,47 euros.

FUNDACIÓ DIAGRAMA INTERVENCIÓN. 255.011,74 euros.

FUNDACIÓ ONCE PER A L’ATENCIÓ DE PERSONES AMB 
SORDCEGUESA.

253.743,03 euros.

COORDINADORA ESTATAL VIH - SIDA (CESIDA). 253.743,03 euros.

CONFEDERACIÓ AUTISME ESPANYA. 253.337,04 euros.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS D’ASSISTÈNCIA A VÍCTIMES DE 
VIOLÈNCIA SEXUAL I DE GÈNERE.

253.198,91 euros.

FUNDACIÓ PADRE GARRALDA - HORIZONTES ABIERTOS. 224.183,05 euros.

FUNDACIÓ LA MERCED MIGRACIONES. 202.994,42 euros.

ASSOCIACIÓ COMISSIÓ CATÒLICA ESPANYOLA DE MIGRACIÓ 
(ACCEM).

202.994,42 euros.

FUNDACIÓ CEPAIM - ACCIÓ INTEGRAL AMB MIGRANTS. 202.994,42 euros.

UNIÓ ESPANYOLA D’ASSOCIACIONS I ENTITATS D’ATENCIÓ AL 
DROGODEPENDENT.

202.193,63 euros.

FEDERACIÓ DE DONES PROGRESSISTES. 196.360,47 euros.

FUNDACIÓ EGUÍA CAREAGA. 187.819,57 euros.

DIACONIA. 185.516,60 euros.
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Entitat Import IS

FUNDACIÓ ATENEA GRUPO GID. 183.992,37 euros.

FUNDACIÓ ANAR. 178.523,44 euros.

FEDERACIÓ ESPANYOLA DE FAMÍLIES NOMBROSES (FEFN). 177.620,12 euros.

FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MALALTIES RARES. 168.485,37 euros.

CONFEDERACIÓ DE CENTRES DE DESENVOLUPAMENT RURAL. 167.470,40 euros.

COMISSIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE MALTRACTAMENTS A 
DONES.

166.814,63 euros.

FEDERACIÓ DE BANCS D’ALIMENTS. 166.783,26 euros.

CONFEDERACIÓ ESPANYOLA D’ORGANITZACIONS D’ATENCIÓ A 
LES PERSONES AMB PARÀLISI CEREBRAL I AFINS (ASPACE).

161.279,07 euros.

FEDERACIÓ D’ENTITATS AMB PROJECTES I PISOS ASSISTITS. 157.320,68 euros.

FUNDACIÓ DE SOLIDARITAT AMARANTA. 156.664,91 euros.

MOVIMENT PER LA PAU, EL DESARMAMENT I LA LLIBERTAT. 152.245,82 euros.

ASSOCIACIÓ REALITATS PER A LA INTEGRACIÓ SOCIAL. 152.245,82 euros.

ASSOCIACIÓ NACIONAL AFAR. 152.245,82 euros.

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER. 152.245,82 euros.

HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR 
CONGREGACIÓN.

151.119,20 euros.

FUNDACIÓ ESPLAI, CIUTADANIA COMPROMESA. 138.594,25 euros.

FUNDACIÓ CREU BLANCA. 131.224,50 euros.

PLATAFORMA D’ORGANITZACIONS D’INFÀNCIA. 126.871,51 euros.

ASSOCIACIÓ PROHABITATGE. 137.104,38 euros.

ASSOCIACIÓ OPORTUNIDADES DE VIDA. 118.067,78 euros.

PLATAFORMA D’ONG D’ACCIÓ SOCIAL. 115.637,01 euros.

FEDERACIÓ DONES JOVES. 115.162,70 euros.

FUNDACIÓ CONFEDERACIÓ ESTATAL DE PERSONES SORDES 
(CNSE).

114.184,36 euros.

FUNDACIÓ PER A LA CONVIVÈNCIA ASPACIA. 112.550,26 euros.

PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR. 105.124,55 euros.

ESCLEROSI MÚLTIPLE ESPANYA. 102.512,18 euros.

LLIGA ESPANYOLA DE L’EDUCACIÓ I LA CULTURA POPULAR. 101.497,21 euros.

ASSOCIACIÓ ARCO IRIS. 100.370,59 euros.

FEDERACIÓ DE DONES I FAMÍLIES DE L’ÀMBIT RURAL (AMFAR). 94.863,26 euros.

FEDERACIÓ NACIONAL D’ASSOCIACIONS DE DONES SEPARADES I 
DIVORCIADES.

94.863,26 euros.

DOWN ESPANYA - FEDERACIÓ ESPANYOLA D’INSTITUCIONS PER A 
LA SÍNDROME DE DOWN.

92.362,46 euros.

ASSOCIACIÓ DE DONES PROGRESSISTES «VICTORIA KENT». 90.691,73 euros.
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Entitat Import IS

ASSOCIACIÓ APLEC INCLUSIÓ MÉS IGUALTAT. 88.079,28 euros.

CONFEDERACIÓ ESPANYOLA DE FAMÍLIES AMB PERSONES 
SORDES (FIAPAS).

107.807,62 euros.

FEDERACIÓ D’ESCOLTES-EXPLORADORS D’ESPANYA (ASDE). 86.272,63 euros.

FUNDACIÓ CERMI MUJERES. 84.713,54 euros.

ORGANITZACIÓ NO GOVERNAMENTAL DE DESENVOLUPAMENT 
FIET GRATIA.

82.101,09 euros.

FEDERACIÓ ESPANYOLA DE JUSTÍCIA RESTAURATIVA. 81.197,77 euros.

COMITÈ PARALÍMPIC ESPANYOL (CPE). 80.805,99 euros.

ALDEES INFANTILS SOS D’ESPANYA. 76.122,91 euros.

ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB LESIÓ MEDUL·LAR I ALTRES 
DISCAPACITATS FÍSIQUES-FEDERACIÓ NACIONAL ASPAYM.

86.794,05 euros.

H-AMIKECO ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE LES RELACIONS 
HUMANES.

74.923,32 euros.

FUNDACIÓ PSICOLOGIA SENSE FRONTERES. 74.923,32 euros.

PASTORAL PENITENCIÀRIA DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL 
ESPANYOLA.

74.923,32 euros.

ASSOCIACIÓ CLARA CAMPOAMOR. 74.563,82 euros.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE DONES RURALS. 74.563,82 euros.

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I DONES DEL MEDI RURAL (AFAMMER). 74.563,82 euros.

UNIÓ DEMOCRÀTICA DE PENSIONISTES I JUBILATS D’ESPANYA 
(UDP).

71.813,36 euros.

CONFEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO D’ESPANYA. 71.048,05 euros.

MOVIMENT ESCOLTA CATÒLIC. 71.048,05 euros.

FUNDACIÓ TOMILLO. 71.048,05 euros.

SERVEI DOMÈSTIC ACTIU (SEDOAC). 68.931,16 euros.

ASSOCIACIÓ PER A LA GESTIÓ DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL. 66.876,51 euros.

UNIÓ ROMANÍ. 66.818,39 euros.

FUNDACIÓ JUAN CIUDAD. 65.973,19 euros.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PER A LA PREVENCIÓ DEL 
MALTRACTAMENT INFANTIL.

65.973,19 euros.

FUNDACIÓ UNICEF COMITÈ ESPANYOL. 65.973,19 euros.

ASSOCIACIÓ DE DONES JURISTES THEMIS. 64.414,10 euros.

ASSOCIACIÓ PER A LA PREVENCIÓ, REINSERCIÓ I ATENCIÓ A LA 
DONA PROSTITUÏDA.

64.414,10 euros.

CONFEDERACIÓ ESTATAL DE PERSONES SORDES (CNSE). 68.971,62 euros.

CONFEDERACIÓ ESPANYOLA D’ORGANITZACIONS DE GENT GRAN 
(CEOMA).

62.509,91 euros.

FUNDACIÓ NANTIK LUM. 60.898,33 euros.
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Entitat Import IS

CONFEDERACIÓ ESPANYOLA D’ASSOCIACIONS DE PARES I 
MARES D’ALUMNES (CEAPA).

60.898,33 euros.

ASSOCIACIÓ IN VIA. 60.898,33 euros.

ASSOCIACIÓ HORUELO. 60.898,33 euros.

CONFEDERACIÓ DE FEDERACIONS I ASSOCIACIONS DE VÍDUES 
HISPANIA.

59.339,24 euros.

CONFEDERACIÓ NACIONAL DE DONES EN IGUALTAT. 59.339,24 euros.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE DONES ARENA Y LAURISILVA. 59.339,24 euros.

ASSOCIACIÓ DE COL·LABORADORS AMB LES PRESES. 58.720,10 euros.

CONFEDERACIÓ NACIONAL DE JUBILATS I PENSIONISTES 
D’ESPANYA (CONJUPES).

57.435,30 euros.

COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMES SOCIALS 
SALESIANES.

55.823,47 euros.

FEDERACIÓ ESPANYOLA DE DANY CEREBRAL. 30.449,16 euros.

CONFEDERACIÓ ESPANYOLA D’ASSOCIACIONS DE FAMILIARS DE 
PERSONES AMB ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES (CEAFA).

54.282,90 euros.

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE DONES SEPARADES I DIVORCIADES 
«CARMEN GARCÍA CASTELLON».

54.264,38 euros.

ASSOCIACIÓ DONES OPAÑEL. 54.264,38 euros.

FEDERACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR ESTATAL. 54.264,38 euros.

FEDERACIÓ DONA RURAL. 54.264,38 euros.

FUNDACIÓ TRIÁNGULO. 53.793,52 euros.

SOLIDARITAT INTERGENERACIONAL, ASSOCIACIÓ DE PERSONES 
GRANS I FAMILIARS.

52.668,25 euros.

CONFEDERACIÓ ESPANYOLA D’AULES DE LA TERCERA EDAT 
(CEATE).

51.361,16 euros.

BANCO FARMACÉUTICO, ASSOCIACIÓ. 50.748,61 euros.

FUNDACIÓ AGRICULTORES SOLIDARIOS. 50.748,61 euros.

UNIÓ D’ASSOCIACIONS DE TREBALLADORS AUTÒNOMS I 
EMPRENEDORS.

50.748,61 euros.

ASSOCIACIÓ COLUMBARES. 50.748,61 euros.

ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DEL TELÈFON DE L’ESPERANÇA. 50.748,61 euros.

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE RECUPERADORS DE L’ECONOMIA 
SOCIAL I SOLIDÀRIA.

50.748,61 euros.

FUNDACIÓ SANTA MARÍA LA REAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, 
UN PROYECTO DESDE CASTILLA Y LEÓN.

50.748,61 euros.

FEDERACIÓ ESPANYOLA DE PARES DE NENS AMB CÀNCER. 50.748,61 euros.

FUNDACIÓ D’AJUDA CONTRA LA DROGOADDICCIÓ. 50.748,61 euros.

MOVIMENT CONTRA LA INTOLERÀNCIA. 50.748,61 euros.

ASSOCIACIÓ ESLABÓN, INICIATIVAS DE PROMOCIÓN DE EMPLEO. 50.748,61 euros.
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Entitat Import IS

ASSOCIACIÓ MUJERES PARA LA SALUD. 49.301,16 euros.

UNIÓ ESTATAL DE JUBILATS I PENSIONISTES D’UGT. 49.208,29 euros.

FEDERACIÓ ESTATAL DE PENSIONISTES I JUBILATS CCOO. 49.208,29 euros.

FUNDACIÓ UNIÓ PER A L’ASSISTÈNCIA I INTEGRACIÓ DE LA 
TERCERA EDAT (UNIATE).

48.977,63 euros.

FEDERACIÓ ESTATAL DE LESBIANES, GAIS, TRANS I BISEXUALS. 48.740,28 euros.

CONFEDERACIÓ ESTATAL D’ASSOCIACIONS I FEDERACIONS 
D’ALUMNES I EXALUMNES DELS PROGRAMES UNIVERSITARIS DE 
GENT GRAN (CAUMAS).

47.593,65 euros.

FUNDACIÓ SAVE THE CHILDREN. 47.592,04 euros.

ASSOCIACIÓ DE LLARS PER A NENS PRIVATS D’AMBIENT FAMILIAR 
NUEVO FUTURO.

45.673,74 euros.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE CONSUMIDORS I USUARIS DELS 
MITJANS (ICMEDIA).

45.673,74 euros.

FUNDACIÓ ABRACADABRA DE MAGS SOLIDARIS. 45.673,74 euros.

FUNDACIÓ AMIGÓ. 45.673,74 euros.

FUNDACIÓ EDUCACIÓ I COOPERACIÓ (EDUCO). 45.673,74 euros.

FUNDACIÓ MÁRGENES Y VÍNCULOS. 45.673,74 euros.

FUNDACIÓ VICKI BERNADET. 45.673,74 euros.

FUNDACIÓ YEHUDI MENUHIN. 45.673,74 euros.

ASSOCIACIÓ INICIATIVAS SOLIDARIAS. 45.673,74 euros.

REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y 
GUARDIA CIVIL (RHERFEVAS).

44.790,29 euros.

FUNDACIÓ PADRINOS DE LA VEJEZ. 44.671,91 euros.

ASSOCIACIÓ DE FEDERACIONS I ASSOCIACIONS D’EMPRESÀRIES 
DEL MEDITERRANI.

43.211,33 euros.

ASSOCIACIÓ DE MARES SOLES. 43.211,33 euros.

ASSOCIACIÓ DE DONES AMB DISCAPACITAT XARXA. 43.211,33 euros.

ASSOCIACIÓ DE DONES INVESTIGADORES I TECNÒLOGUES. 43.211,33 euros.

ASSOCIACIÓ DE DONES LLIURES I COMBATIVES. 43.211,33 euros.

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE DONES PROFESSIONALS DELS 
MITJANS DE COMUNICACIÓ.

43.211,33 euros.

ASSOCIACIÓ LA SUR. 43.211,33 euros.

ASOCIACIÓN LEONESA «SIMONE DE BEAUVOIR». 43.211,33 euros.

ASSOCIACIÓ NACIONAL DE DONES EMPRENEDORES I 
AUTÒNOMES.

43.211,33 euros.

ASSOCIACIÓ OTRO TIEMPO. 43.211,33 euros.

CONFEDERACIÓ CERES. 43.211,33 euros.

COORDINADORA D’ORGANITZACIONS DE DONES PER A LA 
PARTICIPACIÓ I LA IGUALTAT.

43.211,33 euros.
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Entitat Import IS

CREACIÓN POSITIVA. 43.211,33 euros.

FEDERACIÓ CATÒLICA ESPANYOLA DE SERVEIS A LA JOVENTUT 
FEMENINA.

43.211,33 euros.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE MARES SOLTERES. 43.211,33 euros.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE DONES RURALS SOL RURAL/
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS DE DONES DE LA 
COMARCA.

43.211,33 euros.

FEDERACIÓ ESPANYOLA DE DONES DIRECTIVES, EXECUTIVES, 
PROFESSIONALS I EMPRESÀRIES.

43.211,33 euros.

FEDERACIÓ INTERNACIONAL D’EMPRESÀRIES BPW SPAIN. 43.211,33 euros.

FUNDACIÓ CALALA FONDO DE MUJERES. 43.211,33 euros.

FUNDACIÓ DE FAMÍLIES MONOPARENTALS ISADORA DUNCAN. 43.211,33 euros.

FUNDACIÓ MUJERES. 43.211,33 euros.

ASSOCIACIÓ DONES PER AL DIÀLEG I L’EDUCACIÓ. 43.211,33 euros.

PLATAFORMA ANDALUSA DE SUPORT AL LOBBY EUROPEU DE 
DONES.

43.211,33 euros.

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORK. 43.211,33 euros.

UNIÓ D’ASSOCIACIONS DE DONES AUTÒNOMES I 
EMPRENEDORES.

43.211,33 euros.

UNIÓ DE DONES AGRICULTORES I RAMADERES. 43.211,33 euros.

LOBBY EUROPEU DE DONES-LEM ESPANYA. 43.211,33 euros.

FUNDACIÓ PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA. 42.628,83 euros.

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE MENORS TRANS (CHRYSALIS). 42.628,83 euros.

FEDERACIÓ NACIONAL D’ASSOCIACIONS DE DONES GITANES 
«KAMIRA».

42.425,67 euros.

FEDERACIÓ ESTATAL D’ASSOCIACIONS PROFESSIONALS 
D’AGENTS I PROMOTORES D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS.

42.425,67 euros.

FUNDACIÓ PROLIBERTAS. 41.613,86 euros.

NUEVO HOGAR BETANIA. 41.502,21 euros.

ADORATRICES ESCLAVAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y 
CARIDAD.

41.502,21 euros.

COMITÈ ESPANYOL DE REPRESENTANTS DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT.

46.476,06 euros.

CONFEDERACIÓ CATÒLICA NACIONAL DE PARES DE FAMÍLIA I 
PARES D’ALUMNES (CONCAPA).

40.598,88 euros.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL (CIONG). 40.598,88 euros.

FUNDACIÓ FRANCISCO FERRER GUARDIA. 40.598,88 euros.

FUNDACIÓ MASHUMANO. 40.598,88 euros.

CONFEDERACIÓ ESTATAL DE GENT GRAN ACTIVA (CONFEMAC). 39.366,64 euros.

ASSOCIACIÓ EVANGÈLICA NUEVA VIDA. 38.772,66 euros.
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ASSOCIACIÓ EDAD DORADA. MENSAJEROS DE LA PAZ. 38.059,54 euros.

FUNDACIÓ ALZHEIMER ESPANYA (FAE). 37.213,77 euros.

DIDANIA. FEDERACIÓ D’ENTITATS CRISTIANES DE TEMPS LLIURE. 36.539,00 euros.

ASSOCIACIÓ DONES EN ZONA DE CONFLICTE (MZC). 36.427,35 euros.

FUNDACIÓ CIBERVOLUNTARIOS. 36.427,35 euros.

FUNDACIÓ PILARES. 35.626,03 euros.

ORGANITZACIÓ JUVENIL ESPANYOLA. 35.524,02 euros.

XARXA ESPANYOLA DE DESENVOLUPAMENT RURAL. 35.524,02 euros.

CENTRE D’INICIATIVES PER A LA COOPERACIÓ BATÁ. 35.524,02 euros.

FEDERACIÓ ESPANYOLA D’ASSOCIACIONS NAGUSILAN. 35.078,12 euros.

FUNDACIÓ 26 DE DICIEMBRE. 33.494,08 euros.

FUNDACIÓ HELPAGE INTERNACIONAL ESPANYA. 32.754,27 euros.

FUNDACIÓ AMIGOS DE LOS MAYORES. 32.754,27 euros.

FUNDACIÓN DEL HOMBRE. 31.677,84 euros.

FUNDACIÓ APIP-ACAM. 31.352,49 euros.

FUNDACIÓ ADSIS. 31.261,14 euros.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE CULTURA I OCI (FACOM). 31.193,24 euros.

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DE LES MINORIES ÈTNIQUES 
«UNGA».

30.952,25 euros.

PLATAFORMA REPRESENTATIVA ESTATAL DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT FÍSICA (PREDIF).

35.089,42 euros.

FEDERACIÓ NACIONAL DE PUNTS DE TROBADA PER AL DRET DE 
VISITES (FEDEPE).

30.449,16 euros.

FUNDACIÓ ATYME ATENCIÓN Y MEDIACIÓN PARA EL CAMBIO. 30.449,16 euros.

HELSINKI ESPAÑA-DIMENSIÓN HUMANA. 30.449,16 euros.

FEDERACIÓ ESPANYOLA DE JUGADORS D’ATZAR REHABILITATS. 30.449,16 euros.

KIFKIF-ENTRE IGUALES-ASSOCIACIÓ DE MIGRANTS I REFUGIATS 
LGTB (LESBIANES, GAIS, BISEXUALS I TRANSSEXUALS) DE LA 
COMUNITAT DE MADRID.

30.449,16 euros.

LARES ASOCIACIÓN: UNIÓ DE RESIDÈNCIES I SERVEIS DEL 
SECTOR SOLIDARI.

30.019,08 euros.

ASSOCIACIÓ SERVEI INTERDISCIPLINARI D’ATENCIÓ A LES 
DROGODEPENDÈNCIES.

29.870,31 euros.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE DONES GITANES FAKALI. 29.530,24 euros.

AMBIT. 29.281,70 euros.

ORGANITZACIÓ SOCIAL DE GENT GRAN D’ESQUERRES. 28.565,24 euros.

RED ACOGE. 28.419,22 euros.

PLATAFORMA KHETANÉ DEL MOVIMENT ASSOCIATIU GITANO DE 
L’ESTAT ESPANYOL.

26.844,23 euros.
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PSICÒLEGS SENSE FRONTERES. 26.661,06 euros.

AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA. 26.277,63 euros.

SAVE A GIRL, SAVE A GENERATION. 25.719,83 euros.

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES CONTRA LA INTOLERÀNCIA X GÈNERE 
(AMPGYL).

25.374,30 euros.

ASSOCIACIÓ D’ENTITATS JOVES I INCLUSIÓ. 25.374,30 euros.

ASSOCIACIÓ PUNTO OMEGA. 25.374,30 euros.

CONFEDERACIÓ ESTATAL D’ASSOCIACIONS D’ESTUDIANTS. 25.374,30 euros.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE PERSONES SORDCEGUES 
D’ESPANYA.

162.478,68 euros.

FUNDACIÓ D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT. 25.374,30 euros.

SIDA STUDI. 25.374,30 euros.

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE MEDIACIÓ (ASEMED). 25.374,30 euros.

ACCIÓN FAMILIAR. 24.658,63 euros.

GERMANDAT DE JUBILATS DELS MINISTERIS DE COMERÇ, 
ECONOMIA I HISENDA.

22.280,89 euros.

CONFEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE JUBILATS, RETIRATS I 
PENSIONISTES (CAI).

21.938,10 euros.

ASSOCIACIÓ MENSAJEROS DE LA PAZ. 21.314,41 euros.

ENTRECULTURAS. 21.314,41 euros.

FEDERACIÓ INJUCAM PER A LA PROMOCIÓ DE LA INFÀNCIA I LA 
JOVENTUT.

21.314,41 euros.

FUNDACIÓ MENIÑOS. 21.314,41 euros.

FUNDACIÓ PER A LA DEFENSA DELS USUARIS DE MITJANS 
AUDIOVISUALS APRENDER A MIRAR.

21.314,41 euros.

MENUDOS CORAZONES. 21.314,41 euros.

ASSOCIACIÓ MUCHACHOS CIUDAD ESCUELA DE FORMACIÓN 
SOCIOCULTURAL (CEMU).

21.314,41 euros.

PROJECTE SOLIDARI-ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL PER A LA 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I AJUDA A LA INFÀNCIA.

21.314,41 euros.

SOCIETAT ESPANYOLA DE PEDIATRIA SOCIAL. 21.314,41 euros.

ASSOCIACIÓ ALMA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 21.202,77 euros.

ACLAD, ASSOCIACIÓ D’AJUDA AL DROGODEPENDENT. 21.202,77 euros.

COMISSIÓ ESPANYOLA D’AJUDA AL REFUGIAT (CEAR). 21.202,77 euros.

ASSOCIACIÓ NACIONAL PRESENCIA GITANA. 20.524,21 euros.

FEDERACIÓ AUTONÒMICA D’ASSOCIACIONS GITANES DE LA C. 
VALENCIANA (FAGA).

20.524,21 euros.

FEDERACIÓ MARANATHA D’ASSOCIACIONS GITANES. 20.524,21 euros.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS GITANES DE CATALUNYA (FAGIC). 20.524,21 euros.
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ASSOCIACIÓ D’ENSENYANTS AMB GITANOS. 20.524,21 euros.

FEDERACIÓ ASSOCIACIONS GITANES D’ARAGÓ (FAGA). 20.524,21 euros.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS GITANES DE CASTELLA I LLEÓ. 20.524,21 euros.

ASSOCIACIÓ DE DONES GITANES «ALBOREA». 20.524,21 euros.

FUNDACIÓ MÁS FAMILIA. 20.299,44 euros.

FUNDACIÓ HAZLOPOSIBLE. 20.299,44 euros.

JOVENTUT OBRERA CRISTIANA. 20.299,44 euros.

JOVENTUT RURAL D’UPA-UPA JOVE. 20.299,44 euros.

DOMUS PACIS CASAL DE LA PAU. 20.299,44 euros.

CONFEDERACIÓ PEL MILLOR INTERÈS DE LA INFÀNCIA (CEMIN). 18.269,50 euros.

CONFRATERNITAT CARCERÀRIA D’ESPANYA. 18.269,50 euros.

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS, PREJUBILATS I PENSIONISTES (MCA-
APJP).

17.710,45 euros.

FUNDACIÓ CARLOS SANZ. 17.254,53 euros.

HERMANDAD DE AMIGOS DEL BENEMÉRITO CUERPO DE LA 
GUARDIA CIVIL (HABECU).

17.024,88 euros.

ASSOCIACIÓ DE PROFESSORS UNIVERSITARIS JUBILATS 
(ASPUR).

16.567,84 euros.

FUNDACIÓ SALUD Y COMUNIDAD. 16.239,55 euros.

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL. 16.127,91 euros.

ASSOCIACIÓ RUMIÑAHUI. 16.127,91 euros.

ASSOCIACIÓ ITXAROPEN GUNE LUGAR DE ESPERANZA. 16.127,91 euros.

ASSOCIACIÓ IN GENERO (INTERCULTURALITAT I GÈNERE). 16.127,91 euros.

AMIGOS DE LA TIERRA ESPAÑA-JUVENTUD. 15.224,58 euros.

ASSOCIACIÓ FEDERACIÓ ESPANYOLA D’UNIVERSITATS 
POPULARS.

15.224,58 euros.

COMITÈ ESPANYOL PER A INTERCANVI D’ESTUDIANTS TÈCNICS. 15.224,58 euros.

CONFEDERACIÓ DE JOVENTUTS MUSICALS D’ESPANYA. 15.224,58 euros.

FEDERACIÓ ERASMUS STUDENT NETWORK ESPANYA. 15.224,58 euros.

INTEGRA VOLUNTARIADO JOVEN. 15.224,58 euros.

RED ESPAÑOLA DE ENTIDADES POR EL EMPLEO, RED ARAÑA. 15.224,58 euros.

OFERTA CULTURAL D’UNIVERSITARIS GRANS (OFECUM). 13.711,32 euros.

SOLIDARIS PER AL DESENVOLUPAMENT. 13.194,64 euros.

FUNDACIÓ PATRONATO EUROPEO DEL MAYOR Y DE LA 
SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL (PEM).

12.797,23 euros.

FUNDACIÓ MANANTIAL. 12.318,19 euros.

ASSOCIACIÓ DEMÉTER PER LA IGUALTAT. 11.053,05 euros.

ASSOCIACIÓ DONES NO ESTÀNDARDS. 11.053,05 euros.
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ASSOCIACIÓ TRABE. 11.053,05 euros.

FUNDACIÓ MATRIX, RECERCA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. 11.053,05 euros.

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE PARAULA CULTA I BONS COSTUMS. 10.626,27 euros.

ASSOCIACIÓ DUAL. 10.149,72 euros.

FUNDACIÓ BIENESTAR Y DESARROLLO. 10.149,72 euros.

ASSOCIACIÓ DIANOVA ESPANYA. 10.149,72 euros.

FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MALALTS ALCOHÒLICS I FAMILIARS, 
A.N.D.A.R.

10.149,72 euros.

CONFEDERACIÓ D’ALCOHÒLICS, ADDICTES EN REHABILITACIÓ I 
FAMILIARS D’ESPANYA.

10.149,72 euros.

VIDA ASCENDENTE-MOVIMIENTO DE APOSTOLADO SEGLAR DE 
JUBILADOS Y MAYORES.

9.712,18 euros.

ASSOCIACIÓ CULTURAL I SOCIAL DE POLICIES (ACUSPOL). 8.569,57 euros.

PROGRAMA DE REINSERCIÓ DE DONES. 6.089,83 euros.

FUNDACIÓ CARMEN PARDO-VALCARCE. 6.089,83 euros.

ASSOCIACIÓ PER A L’ATENCIÓ INTEGRAL DE DONES EN SITUACIÓ 
DE RISC (AIMUR).

6.089,83 euros.

ASSOCIACIÓ GIZARTERAKO ACOLLIDA I ORIENTACIÓ A LA DONA 
PROSTITUÏDA.

6.089,83 euros.

ASSOCIACIÓ FARAXA POLA ABOLICIÓN DA PROSTITUCIÓN. 6.089,83 euros.

ASSOCIACIÓ AMIGA PELS DRETS HUMANS DE LES DONES. 6.089,83 euros.

ECOS DO SUR. 6.089,83 euros.

HERMANAS JOSEFINAS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. 6.089,83 euros.

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA UNIVERSITAT DE GENT GRAN. 
EXPERIENCIA RECÍPROCA (UMER).

6.089,83 euros.

INICIATIVES SOLIDÀRIES. 6.089,83 euros.

ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES EN 
SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ (GENERA).

6.089,83 euros.

ASSOCIACIÓ PRO-RECUPERACIÓ DE MARGINATS (APROMAR). 6.089,83 euros.

ASSOCIACIÓ MARILLAC. 6.089,83 euros.

ASOCIACIÓN PARA LA MEDIACIÓN, EL ENCUENTRO Y LA 
ESCUCHA.

6.089,83 euros.
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