107. Subvencions per a projectes singulars,per
fomentar l'economia social i el cooperativisme
(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies/
Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i
les Cooperatives - Generalitat de Catalunya).

1. Tipus d’ajut:

Subvencions a projectes singulars: foment de l’economia social i del
cooperativisme, d’acord amb 4 línies que es poden consultar a :
https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-projectessingulars-la-xarxa-dateneus-cooperatius-i-projectes-aracoop-per-fomentarleconomia-social-i-el-cooperativisme-00001
Actualment només es pot demanar la línia 2, adreçada a crear projectes que
tinguin per objecte la creació d’un servei i un espai d’atenció, dins d’un
àmbit territorial concret, amb l’objectiu de generar ocupació i crear empreses
cooperatives

i

societats

laborals,

mitjançant

processos

estratègics

i

d’intercooperació, per tal d’aportar solucions davant la situació actual, i assolir
un model de desenvolupament socioeconòmic sostenible, divers i centrat en les
persones i arrelat al territori amb els imports màxims següents:


De reactivació econòmica màx. 50.000 €



De reactivació econòmica integral màx. 160.000 €



D’alt impacte estratègic màx. 400.000 €

2. Beneficiaris:

Només les cooperatives poden ser sol·licitants de la subvenció de mesures de
suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a
empreses cooperatives (Línia 2).

3. Requisits per a poder optar a la subvenció de les persones sol·licitants :

Les entitats sol·licitants han de complir els requisits
consultar

a

l’apartat

requisits

generals que es poden

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-

temes/Subvencions-per-a-projectes-singulars-la-xarxa-dateneus-cooperatius-iprojectes-aracoop-per-fomentar-leconomia-social-i-el-cooperativisme00001?moda=1
4. Documentació a presentar:

Documentació a presentar dins del termini de la presentació de sol·licituds:
Documentació per a la Línia 2. Mesures de suport a projectes singulars per a la
reactivació socioeconòmica COVID-19:
Una fitxa resum del projecte, segons model normalitzat (G146NCTC-352).
Una memòria del projecte, segons model normalitzat (G346NCTC-350).
Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Administració una pròrroga, un
ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial, cal que aportin la
documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.
Pla de viabilitat del projecte d'intercooperació objecte de subvenció.
Declaracions responsables de l'entitat agrupada (G146NCTC-349).
Conveni i acord de constitució de l'agrupació d'entitats per la sol·licitud del
projecte (G146NCTC-351).
Més informació a l’apartat documentació.
5. Quan es podrà demanar?:

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud de la línia 2 per a
empreses cooperatives: és del 24 de juny fins el 23 de juliol de 2020.
6. Com tramitar-ho?:

Es pot sol·licitar la subvenció de mesures de suport a projectes singulars per a
la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives (Línia
2). Telemàticament a la Generalitat a través de :

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-projectessingulars-la-xarxa-dateneus-cooperatius-i-projectes-aracoop-per-fomentarleconomia-social-i-el-cooperativisme-00001?moda=1

7. Normativa aplicable:

Decreto-ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en
materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para
hacer frente a la COVID-19.
RESOLUCIÓ TSF/1434/2020, de 18 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per
a la concessió de la subvenció de la línia 2, Mesures de suport a projectes
singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses
cooperatives, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de
mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter
social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS
511532). (DOGC núm. 8160 publicat el 23/06/2020)
DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en
matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer
front a la COVID-19. (DOGC núm. 8128 publicat el 07/05/2020)
8. Altres dades d’interès :

https://serveiocupacio.gencat.cat/es/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov2/pla-de-xoc-per-a-locupacio-per-la-crisi-sanitaria-de-la-covid-19-/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms
/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacionsper-empreses-i-autonoms/ajuts-singulars-cooperatives-economia-social/
https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-projectessingulars-la-xarxa-dateneus-cooperatius-i-projectes-aracoop-per-fomentarleconomia-social-i-el-cooperativisme-00001

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-projectessingulars-la-xarxa-dateneus-cooperatius-i-projectes-aracoop-per-fomentarleconomia-social-i-el-cooperativisme-00001?moda=1
Infografia de la subvenció

