
 
 
FUNDACIÓ CEO DEL MARESME 
Subvencions i ajudes rebudes de l’Administració Pública 2021- 
 

Entitat 
 

Finalitat Import 

Generalitat de Catalunya- 
Departament d’Empresa i Treball 

Subvenció de les Unitats de Suport a l’Activitat 
Professional (USAP) 

244.399,44 

Generalitat de Catalunya- 
Departament d’Empresa i Treball 

Foment integració laboral persones amb discapacitat en 
els centres especials de treball 

1.222.845,05 

Generalitat de Catalunya- 
Departament d’Empresa i Treball 

Ajut complementari destinat al manteniment de les 
persones amb discapacitat en centres especials de 
treball 

122.665,03 

Generalitat de Catalunya- 
Departament d’Empresa i Treball 

Ajuts destinats a dues línies de suport a l’ocupació de 
treballadors amb discapacitat de característiques 
especials en centres especials de treball 

353.919,00 

Generalitat de Catalunya- 
Departament d’Empresa i Treball 

Subvencions per a la realització de projectes singulars 
generadors d’ocupació sostenible per a persones en 
situació o amb risc d’exclusió, o amb persones amb 
discapacitat en centres especials de treball o empreses 
d’inserció 

149.847,43 

Generalitat de Catalunya- 
Departament d’Igualtat i 
Feminismes 

Subvencions a projectes i activitats per a entitats de 
l’àmbit de polítiques socials del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2021.  

6.603,55 

Servei públic d’ocupació de 
Catalunya 

Subvencions per incentivar la contractació en pràctiques 
de persones joves beneficiàries del Programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya per a l’any 2021 

44.000,00 

Diputació de Barcelona Subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre de 
l’àrea d’igualtat i sostenibilitat social per a l’any 2021 

11.037,14 

Generalitat de Catalunya- Institut 
Català d’Energia 

Subvencions pel programa d’incentius a la mobilitat 
eficient i sostenible 

3.630,00 

Seguretat social  
 

Bonificacions quota patronal Centres Especials de Treball  926.907,89 

Servei d’Ocupació de Catalunya Subvencions per a projectes Singulars 119.525,00 

Servei d’Ocupació de Catalunya Subvencions del Programa Treball i Formació per a les 
entitats sense ànim de lucre.  

525.762,98 

 



 
 
 
Subvencions i ajudes rebudes d’Entitats Privades 2021 

 
Entitat 

 
Finalitat Import 

BBVA- AEDI  “Línea de apoyo a proyectos de inclusión laboral de 
personas con discapacidad intelectual”. 

22.500,00   

 


