
 
 
Apendix 1. 
 
Convocatòria de subvencions per a  la promoció i reforç de l’economia 
social i solidària (2018) 
 
ÀMBITS TEMÀTICS, MODALITAT DE PROJECTES  I IMPORTS MÀXIMS  A SUBVENCIONAR 

 

ÀMBIT TEMÀTIC MODALITAT IMPORT MÀXIM 
SOL·LICITUD 

A 
ACOMPANYAMENT I 

FORMACIÓ 
 

a 

• Suport a la gestió, consultoria, formació i acompanyament per:  
• Transformació  de format jurídic als propis de l’ESS, segons es 

recull al Pla d’impuls de l’ESS 2016-2019. 
• Acompanyament per a la constitució de cooperatives,  
• Projectes d’intercooperació: cooperatives de segon grau, grups 

cooperatius, o altres formes que responguin als valors de 
l’economia social i solidària. 

• Desenvolupament de noves activitats i/o línies de negoci. 
• Desenvolupament i implementació de processos, eines i 

recursos pel foment d'innovació i desenvolupament de R+D+I, 
així com el desenvolupament de projectes concrets en aquest 
àmbit. 

• Incorporació d'eines per a la gestió democràtica. 

7.200,00 € 

b Projectes i accions de formació interna i acreditada, de més de 10 hores. 3.600,00 € 

c Accions educatives de promoció dels valors cooperatius i de l’economia 
social i solidària. 6.000,00 € 

B FINANÇAMENT 
 a 

Cost de formalització dels préstecs i cost de finançament (interessos), 
sempre que hagin servit per al desenvolupament de noves activitats o 
línies de negoci i/o empreses i entitats de nova creació, formalitzats amb 
entitats de finances ètiques o cooperatives 

3.600,00 € 

C INTERCOOPERACIÓ a 
Projectes promoguts entitats representatives i referents de l'ESS o de les 
finances ètiques, de segon i tercer nivell per entitats de segon i tercer 
nivell, que contribueixin a l'assoliment del pla d'impuls de l'ESS. 

35.000,00 € 

D COMUNICACIÓ 
 

a 
Accions de millora de la comunicació i divulgació del propi projecte que 
facin visible i posin en valor l'ESS en l'oferta de béns i serveis del 
projecte en el marc de la resta d'ofertes presents al mercat. 

10.800,00 € 

b 
Accions de difusió, recerca i conscienciació sobre l’economia 
cooperativa, social i solidària i la seva rellevància en la transformació 
social 

18.000,00 € 

E EQUIPAMENTS I 
RECURSOS a 

Suport a l’obtenció de llicències d’activitat de projectes d’economia social 
i solidària, incloent despeses per obres de manteniment, petits 
arranjaments i projectes tècnics necessaris per a tramitar-les 

9.600,00 € 

 


