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ANNEX C - MEMÒRIA EXPLICATIVA DE L’ACTIVITAT D’INVERSIÓ D’OBRES 

 

Subvencions a entitats per a programes d’interès general, amb càrrec a l'assignació 

tributària del 0,7 de l'IRPF, de l’àmbit de polítiques socials 

 

1. Entitat sol·licitant 

Denominació de l’entitat: CENTRES SOCIO-SANITARIS CATÒLICS DE CATALUNYA 

 

 

2. Dades de l’activitat d’inversió d’obres 

 

Línia de subvenció: Línia J - Obres de reforma, reparació, adequació i millora de centres, pisos i unitats d'atenció per a 
persones, no finalitzades i finançades a l'empara de la Resolució TSF/2582/2019, de 8 d'octubre, per la qual 
s'obreconvocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre destinades a la realització de 
programes d'interès general, amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació 

 

Acció subvencionable: J.1 Accions d'inversió d'obres de reforma, reparació, adequació i millora de centres, pisos i 
unitats d'atenció per a persones, no finalitzades i finançades en la convocatòria anterior. 

 

Nom de l’activitat: INSTITUT DEL DESERT DE SARRIÀ -G08474330- Obres 

 

3. Dades de l’immoble on es farà la activitat 

Nom del centre on es farà la activitat: INSTITUT DEL DESERT DE SARRIÀ - G08474330 

Tipus i Nom de la via: Passeig Santa Eulàlia 

Número/Bloc/Escala/Pis/Porta: 23 

Codi Postal: 08017 

Municipi: Barcelona 

Comarca: Barcelonès 

 

4. Descripció i objectius de la activitat. 

4.1 Justificació de la necessitat social detectada i de la cobertura pública o privada existent per atendre la 
necessitat descrita:    

La nostra entitat, Institut del Desert de Sarrià, atén les persones grans del barri de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. El 
servei de residència assistida per a gent gran, inscrita al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials des del 2001, 
compta amb un total de 81 places i el servei de Llar residència inscrit al RESES des del 1989, compta amb 1 plaça. El 
fet que la persona gran visqui el màxim de temps possible a la seva llar i que realment només ingressi en un centre 
residencial quan el seu grau de dependència l’impedeixi continuar-hi vivint, també ha fet que ens reconvertint passant a 
tenir només 1 plaça de llar residencia i la resta de residència assistida. Malgrat ser un barri benestant, també hi ha 
persones amb pocs recursos i del total de places de residència assistida d’iniciativa social nosaltres en representem el 
17%. 

Al nostre barri, segons estadístiques de l’Ajuntament de Barcelona del 2018, un 21% de la població té 65 anys o més, 
estem parlant d’unes 31.465 persones. A Sarrià-Sant Gervasi hi ha un total de 1.904 places de residència per a gent 
gran i només 3 de cada 10 són d’iniciativa social. 

Durant aquests anys en el periode d'estiu la calor ha estat cada cop més alta i tant els/les resident com els/les 
treballadors/es hem patit calor i,. en un futur, diuen que farà més calor degut al canvi climatic. 

Fins ara, hem anat tirant amb ventiladors i aparells de climatització de lloguer, però creiem que ara és el moment, 
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gràcies a la subvenció d'IRPF, d'instal•lar una bona climatització de les zones comunes i aconseguir la temperatura 
adecuada per fer les activitats que portem a terme durant el nostre dia a dia. 

Per evitar una deshidratació dels usuaris, els donem molt líquid però ha d'anar complementat amb una temperatura 
adecuada. 

l'any 2020 no hem pogut fer la totalitat del projecte, donat que la subvenció que ens vau atorgar més l'aportació que 
nosaltres podiem aportar no podiem fer el projecte en la seva totalitat. 

Per Aixó al 2020 hem fet la primera fase i pel 2021 volem fer la seguna fase. 

4.2 Descripció del contingut de la activitat: 

Instal•lar a les zones comunes de la residència (menjador, sales d'estar, infermeria, passadissos,...) per a que els/les 
residents i els/les treballadors/es gaudeixin d'un temperatura adient, ja sigui per treballar com per gaudir de l'estada a la 
residència dels usuaris, familiars, voluntaris,... 

 

VIST QUE LA SUBVENCIÓ DEMANADA NO HA ESTAT ATORGADA EN LA SEVA TOTALITAT, REDUÏREM EL 
NOMBRE D'APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PREVISTOS I LA RESTA ES FARÀ MALAUDARAMENT DURANT L'ANY 
2022. 

4.3 Objectius generals i específics que es pretenen aconseguir amb la activitat: 

Que la residència geriàtrica gaudeixi d'una bona climatització de les zones comunes i aconseguir la temperatura 
adecuada per fer les activitats que portem a terme durant el nostre dia a dia. 

4.4 Actuacions que inclou la activitat i calendari previst 

Com emplenar el quadre adjunt: Feu doble clic sobre el quadre, s’obrirà un document de word, empleneu les dades, un cop emplenat tanqueu el 

document, no és necessari desar-ho. No podeu inserir columnes ni canviar el nom d’aquestes. 

 

Actuacions Any 

Beneficiaris 
Data d’inici 

prevista 
Data final 
prevista Homes Dones 

No 
binari 

Condicionar zones 
per instal·lació 
d’aparells de 
climatització 

2020 

24 Usuaris 

10 
Treballadors 

58 Usuàries 

32 
Treballadores 

 01/01/2021 31/12/2021 

             

             

 
 

 

4.5 Beneficiaris: 

Com emplenar els quadres adjunts: Feu doble clic sobre el quadre, s’obrirà un document de word, empleneu les dades, un cop emplenat tanqueu 
el document, no és necessari desar-ho. No podeu inserir columnes ni canviar el nom d’aquestes. 

 

4.5.1 Nombre de beneficiaris directes i import que haurà d'aportar cadascun per acollir-se a la activitat (si escau) 

 

Any 
Beneficiaris 

Import 
Homes Dones No binari 

2020 24 Usuaris 58 Usuàries  0 euros 

2020 10 Treballadors 
32 

Treballadores 
 0 euros 
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4.5.2 Criteris per a la selecció dels beneficiaris 

En aquesta Segona fase, només posarem aparells a les zones comunes, menjador principal, menjador secundari, sales 
dels diferents pisos de la residencia, infermeria, ... D'aquesta manera tothom qui vingui a la residència podrà beneficiar-
se. 

 

 

4.5.3 Criteris per a la determinació de l'aportació econòmica dels beneficiaris 

Cap, donat que esperem que amb l'ajuda de la vostra subvenció i l'aportació de l'entitat en 2 anys puguem tindre la 
residència perfectament climatitzada. 

 

4.6 Indicadors previstos per avaluar la activitat: 

 

Objectiu Indicador Resultat previst 

Gaudir de la temperatura 
adequada a les zones 
comunes de la residència.  

Treballadors, Usuaris i visitants aquests 
anys s’han queixat de la calor tot i tenir 
ventiladors i aparells de climatització 
llogats, que han estat distribuïts per tota la 
residència. 

Que tothom qui visqui, treballi o vingui a visitar 
a un resident, trobi la temperatura més adient. 

Gaudir de la temperatura 
adequada a les zones 
comunes de la residència.  

Treballadors, Usuaris i visitants aquests 
anys s’han queixat de la calor tot i tenir 
ventiladors i aparells de climatització 
llogats, que han estat distribuïts per tota la 
residència. 

Que tothom qui visqui, treballi o vingui a visitar 
a un resident, trobi la temperatura més adient. 

      

      

 
 

 

5. Continuïtat 

Indiqueu si aquesta activitat ha estat subvencionada a càrrec de la convocatòria anterior a l ’empara de la 
resolució TSF/2582/2019, de 8 d’octubre: 

Com emplenar el quadre adjunt: Feu doble clic sobre el quadre, s’obrirà un document de word, empleneu les dades, un cop emplenat tanqueu el 
document, no és necessari desar-ho. No podeu inserir columnes ni canviar el nom d’aquestes. 

 

Número 
d'expedient 

Línia de subvenció 
Acció 

subvencionable 
Nom de l'activitat Entitat * Import atorgat 

 TSF047/19/00502 

 K - Obres primer 
establiment, reforma, 
gran reparació de 
centres, pisos i unitats 
(NO CONTINUISTES) 

 K1 Accions 
d’inversió d’obres de 
primer establiment, 
reforma, gran 
reparació de centres, 
pisos i unitats 
d’atenció per a 
persones que 
s’engloben en l’àmbit 
d’actuació de la 
protecció social 

 INSTITUT DEL 
DESERT DE 
SARRIÀ - OBRES  Executant  12.000,00€ 

            

            

            

            

* Sol·licitant, executant     
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6. Antiguitat 

Indiqueu si aquesta activitat ha estat finançada a càrrec de l’assignació del 0,7 de l’IRPF 

Com emplenar el quadre adjunt: Feu doble clic sobre el quadre, s’obrirà un document de word, empleneu les dades, un cop emplenat tanqueu el 
document, no és necessari desar-ho. No podeu inserir columnes ni canviar el nom d’aquestes. 

 

Any Òrgan concedent Import Atorgat 

2019 DTASF - Generalitat de Catalunya 12.000,00 

2018 DTASF - Generalitat de Catalunya 29.400,00 

2017 DTASF - Generalitat de Catalunya 55.000,00 

2016 MSSSI 55.000,00 

2015 MSSSI 55.000,00 

2014 MSSSI 55.000,00 

2013 MSSSI 55.000,00 

2012 MSSSI 55.000,00 

2011 MSPS 49.900,00 

2010 MSPS 49.000,00 

2009 MSPS 30.000,00 

2008 MTAS 30.000,00 

2007 MTAS 15.000,00 

2006 MTAS 15.000,00 

2005 MTAS 15.000,00 

2004 MTAS 15.000,00 

2003 MTAS 15.000,00 

2002 MTAS 15.000,00 

2001 MTAS 18.030,36 

2000 MTAS 24.040,48 

1999 MTAS 24.040,48 

1998 MTAS 24.040,48 

1997 MTAS 30.050,60 

 
 

7. Sistemes de qualitat: 

La qualitat per a nosaltres és molt important i treballem amb protocols i registres. Ha arribat però el moment que volem 
certificar-nos i hem quedat molt contents amb la primera fadse per aixó continuarem la segona fase amb els mateix 
proveïdor que ens dona la millor qualitat preu. 

 

8. Àmbit territorial de la activitat 

Com emplenar el quadre adjunt: Feu doble clic sobre el quadre, s’obrirà un document de word, empleneu les dades, un cop emplenat tanqueu el 
document, no és necessari desar-ho. No podeu inserir columnes ni canviar el nom d’aquestes. 

 

Catalunya (inclou tot el territori) Comarca Municipi Beneficiaris 

 Catalunya Barcelonès Barcelona 124 

     

        

        

        

        

 
 

 

9. Voluntariat 
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9.1 Personal voluntari que col·labora en la activitat: 

Com emplenar el quadre adjunt: Feu doble clic sobre el quadre, s’obrirà un document de word, empleneu les dades, un cop emplenat tanqueu el 

document, no és necessari desar-ho. No podeu inserir columnes ni canviar el nom d’aquestes. 

 

Qualificació/Experiència Any 
Nombre total 

Funcions 
Dedicació total a 

l'activitat en 
hores Homes Dones No binari 

Amics Gent Gran 2019   +5 
Animació 
Acompanyament 

Sessió de 1h. a 
1,5h. cada mes 

Caritat  2019   +5 
Animació 
Acompanyament 

Sessió de 1h. a 
1,5h. cada mes 

CorAvis  2019   2 
Animació 
Acompanyament 

Sessió de 1h. a 
1,5h. cada mes 

CaixaBank  2019   4 
Animació 
Acompanyament 

Sessió de 1h. a 
1,5h. cada mes 

Aste  2019   1 
Animació 
Acompanyament 

Sessió de 1h. a 
1,5h. cada 
Trimestre 

Escoles i Institut del Barri 
de Sarrià  

2019   +5 
Animació 
Acompanyament 

Assignatura, son 
avaluats 

TOTALS     +22    

 
 

 

10. Pressupost 

10.1 Pressupost 

Cliqueu sobre el pressupost per obrir el full de càlcul. Un cop emplenat aneu a la casella A-Ingressos i clicar sobre qualsevol lloc fora 
del full de càlcul per tancar-lo 
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Ingressos

A - Ingressos

A.1 Finançament propi 6.722,47 €

Total finançament propi (A.1) 6.722,47 €

A.2 Altres subvencions

A.2.1 Subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2019 (1): 6.650,00 €

A.2.2 Altres subvencions

Subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 0,00 €

Subvencions d’altres departaments de la Generalitat 0,00 €

Subvencions d’ajuntaments i altres entitats locals 0,00 €

Subvencions de consells comarcals i altres entitats supramunicipals 0,00 €

Altres subvencions

Total A.2.2 0,00 €

Total altres subvencions (A.2) 6.650,00 €

Total ingressos (A.1+A.2) (A) 13.372,47 €

Despeses

B - Despeses

B.1 Despeses d'inversió

Equipament

Maquinaria

Mobiliari

Equips informàtica

Elements de transport

Altres equipaments

a)

b)

c)

Obres

a) Fase 2 - Climatització (unica factura amb IVA inclos) 13.372,47 €

b)

c)

Despeses no subvencionables

Honoraris professionals dels projectes tècnics

Taxes i llicències d’obres

Total despeses d'inversió (B.1) 13.372,47 €

B.2 Despeses de gestió i administració

a)

b)

c)

6.650,00 € Total despeses de gestió i administració (B.2) 0,00 €

6.650,00 €

Total despeses (B.1+B.2) (B) 13.372,47 €

Despeses no són subvencionables tot i que poden formar part del pressupost de l’acció subvencionada per ser 

necessàries per dur a terme l’activitat finançada

Validar el pressupost

 

 

 

Càlcul del % de les despeses de gestió i d’administració directament relacionades amb l’activitat subvencionada i indispensables per a 
la seva adequada preparació o execució. Desglossar les despeses en els següents apartats: 

Concepte Import sol·licitat Altres subvencions Finançament Propi Total 

Total despeses (B) 6.650,00 €       6.722,47 € 13.372,47 € 

Total despeses de gestió 

i administració 

                  0 

 0,00% 
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(1) L’import de la línia sol·licitada del camp A.2.1 ha de coincidir amb el camp “Import total sol·licitat de l'acció subvenc ionable” del 
formulari de sol·licitud i també s’ha de verificar l’import del camp A.2.2 es correspongui amb la declaració de concurrència de l’annex.  

 

10.2 Cost mitjà per usuari 

Nombre d’usuaris: 82 

Cost mitjà per usuari: 163,08 

 

11. Ajuts i col·laboracions per a l'execució de la activitat. 

11.1 Acords de col·laboració subscrits o que prevegeu subscriure amb altres Administracions Públiques per a 
l'execució de la activitat. 

No es preveuen 

11.2 Altres ajuts i col·laboracions (cofinançament) 

El total de l’import sol·licitat o atorgat ha de coincidir amb el total de les caselles de subvencions d’altres departaments 
de la Generalitat, subvencions d’ajuntaments i altres entitats locals, subvencions de consells comarcals i altres entitats 
supramunicipals i altres subvencions del punt A.2.1 del pressupost. 

Com emplenar el quadre adjunt: Feu doble clic sobre el quadre, s’obrirà un document de word, empleneu les dades, un cop emplenat tanqueu el 
document, no és necessari desar-ho. No podeu inserir columnes ni canviar el nom d’aquestes. 

 

Administració o entitat pública o privada Estat de la subvenció 
(1) 

Import sol·licitat o atorgat 

   

   

   

   

   

   

TOTAL   

 
 

 

(1) Atorgada o en tramitació 

12. Distribució de l’import de la subvenció i de l’import del pressupost  entre les entitats executants, si s’escau. 

Com emplenar el quadre adjunt: Feu doble clic sobre el quadre, s’obrirà un document de word, empleneu les dades, un cop emplenat tanqueu el 
document, no és necessari desar-ho. No podeu inserir columnes ni canviar el nom d’aquestes. 

 

Entitat executant NIF 
Import previst de 
distribució de la 

subvenció (1) 

Import previst del 
pressupost que 
s'executarà (2) 

INSTITUT DEL DESERT DE SARRIÀ G08474330 6.650 6.722,47 

    

    

TOTALS 
  

13.372,47 
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(1) L’import total ha de coincidir amb la casella “Import sol·licitat” del formulari de sol·licitud. 

(2) L’import total ha de coincidir amb la casella “Pressupost de despeses” del formulari de sol·licitud  

 

13. Per a exercicis successius, indiqueu les despeses previstes per al manteniment de l’activitat i el seu 
finançament. 

 

Vist que la subvenció demanada no ha estat atorgada en la seva totalitat, reduïren el nombre d'aparells de climatització 
previstos i la resta ses farà malauradament durant l'any 2022. 

En exercici del 2021 podem dur a terme part del projecte presentat, que el cost en ves de ser de 28.152,56€, serà de 
13.372,47€ donat que no podem aportar mes diner per aquest projecte durant l'any 2010. 

Tot i així el manteniment seria suportable per la nostre activitat econòmica i un grau de qualitat pels usuaris. 


