
Convocatòries Socials
per territori 2022

Ara, més a prop teu 
Programa d’Ajuts a

Projectes d’Iniciatives Socials   



Amb les entitats socials,  
per ajudar els qui més  
ho necessiten

Fer-ho junts per fer-ho realitat

El Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials va néixer fa més de 20 anys per fer 
costat a les entitats del tercer sector a l’hora de desenvolupar els seus projectes. 

A través de les convocatòries anuals, el programa dona suport a iniciatives adreçades a 
millorar la qualitat de vida de les persones i els col·lectius més vulnerables, i contribueix a 
impulsar la igualtat d’oportunitats i la transformació social. 

Alhora, reforça i complementa les línies d’actuació pròpies que la Fundació ”la Caixa” 
desenvolupa en l’àmbit social, d’acord amb el seu pla estratègic i amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible previstos a l’Agenda de les Nacions Unides. 

El 2022, llancem les Convocatòries Socials amb importants novetats: una nova 
organització per comunitats i ciutats autònomes ens permetrà ser més a prop de les 
persones en situació de vulnerabilitat i de les entitats sense ànim de lucre de cada territori 
per continuar donant resposta a les necessitats emergents de la societat.



Novetats 2022
Convocatòries per territori 
Llancem 18 noves convocatòries d’abast territorial: 
una per a cada comunitat autònoma i una altra per a 

les dues ciutats autònomes. 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

Cada una de les convocatòries per territori inclou 6 

àmbits d’actuació:

• Gent gran i reptes derivats de l’envelliment 

• Persones amb discapacitat o trastorn mental

• Humanització de la salut

• Lluita contra la pobresa i l’exclusió social

• Inserció sociolaboral

• Interculturalitat i acció social



Convocatòries estatals
Les convocatòries d’Acció social en l’àmbit rural i de 

Cooperació Internacional mantenen l’abast estatal. 

Acció social en l’àmbit rural
La finalitat és promoure projectes en municipis 

de menys de 10.000 habitants, adaptats a les 

característiques territorials i necessitats socials, per 

millorar les condicions de vida i generar oportunitats 

per a les persones en risc d’exclusió social.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

• Autonomia personal i atenció a l’envelliment,  

   a la discapacitat i a la malaltia  

• Infància i joventut 

• Desenvolupament sociolaboral 

• Comunitat local i cohesió social

Cooperació Internacional
Aquesta convocatòria té com a objectiu contribuir a 

lluitar contra la pobresa i les desigualtats en països 

d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina a través de projectes 

que millorin les condicions de vida de les poblacions 

més vulnerables.   

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

• Desenvolupament socioeconòmic 

• Millora de la salut 

•  Promoció de l’educació i la formació    

Convenis vigents
Per facilitar la transició a la nova organització de 

les convocatòries, el 2022 s’hi podran presentar 

les entitats i delegacions amb conveni vigent a les 

convocatòries 2021 del Programa d’Ajuts a  

Projectes d’Iniciatives Socials. Per fer-ho, serà 

imprescindible justificar, com a mínim, el 50 % de 

l’ajut concedit el 2021. 



CONVOCATÒRIES ESTATALS:

• Acció social en l’àmbit rural: del 17 de maig al  
    9 de juny

• Cooperació Internacional: del 5 d’abril al 5 de maig

Calendari 2022
CONVOCATÒRIES PER TERRITORI:

• Andalusia: del 31 de maig al 23 de juny 

• Aragó: de l’1 al 24 de març 

• Canàries: del 3 al 26 de maig 

• Cantàbria: de l’1 al 24 de març 

• Castella-la Manxa: del 6 al 29 de setembre   

• Castella i Lleó: del 6 al 29 de setembre   

• Catalunya: del 4 al 27 d’octubre

• Comunitat de Madrid: de l’1 al 24 de febrer

• Comunitat Foral de Navarra: del 6 al 29  

   de setembre 

• Comunitat Valenciana: del 29 de març al 28  

   d’abril

• Extremadura: del 3 al 26 de maig 

• Galícia: de l’1 al 24 de març 

• Illes Balears: del 6 al 29 de setembre   

• La Rioja: del 3 al 26 de maig

• País Basc: de l’1 al 24 de març 

• Principat d’Astúries: del 29 de març al 28  

   d’abril

• Regió de Múrcia: del 29 de març al 28 d’abril

• Ciutats autònomes de Ceuta i Melilla:  

   de l’1 al 24 de març

Si tens un projecte social adreçat a persones en 
situació de vulnerabilitat, estem amb tu  

 
Consulta totes les novetats a:

fundaciolacaixa.org/convocatories-socials

https://fundacionlacaixa.org/ca/convocatories-socials


Servei d’Informació:
ajutssocials@fundaciolacaixa.org 
900 223 040
De dilluns a divendres, de 9 a 17 h
www.fundaciolacaixa.org

mailto:ajutssocials@fundaciolacaixa.org

