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ANUNCI

Finalment, i amb la voluntat que aquestes mesures contribueixin a transformar i diversificar el model productiu de la
ciutat, és prioritari canalitzar aquestes mesures en àmbits que promoguin una nova economia urbana, equitativa
socialment i sostenible a nivell mediambiental.
És en aquest sentit que són imprescindibles mesures de suport a la generació d’ocupació estable, a la inserció
sociolaboral i a la creació i consolidació d'iniciatives socioeconòmiques en el marc de l’economia cooperativa, social i
solidària, on l’activitat econòmica prima la satisfacció de necessitats humanes per sobre del lucre, és gestionada de
forma democràtica i està compromesa amb l’entorn social i mediambiental.
El Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona és una iniciativa municipal que desplega una
mirada socioeconòmica transformadora de la realitat urbana i un programa d’acció amb l’objectiu de contribuir a la
reducció de les desigualtats socials i territorials i promoure una economia al servei de les persones i de la justícia
social.
1. ENTITATS SOL·LICITANTS
Podran ser beneficiaries de les subvencions les persones físiques i jurídiques que presentin projectes que compleixin
els objectius i requisits de les Bases i la convocatòria així com l'agrupacio de persones físiques o juridiques, publiques o
privades, d'acord amb allo que disposa l'article 3.2 de la NGRS.
Les entitats sol·licitants amb antiguitat superior a 3 anys i amb un mínim de 10 treballadors en el moment de
presentar la sol·licitud, hauran d'acreditar com a màxim durant el període de justificació, haver fer el Balanç Social
segons la Xarxa d'Economia Solidària (http://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/balancsocial/)
Pel que fa a les persones físiques, i tal com s'indica al punt 6.2 de les bases generals, no podran ser beneficiàries a títol
individual, sinó únicament en el context d’agrupacions de persones que formin part d'un projecte d'economia social i
solidària, concretament d'economia comunitària o col·laborativa de procomú.
També s'admetran les sol·licituds d'agrupacions de persones físiques en procés de constitució de cooperatives, tenint
en compte que en aquest cas la cooperativa haurà d'estar constituïda i registrada abans de la resolució definitiva.
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A fi que aquestes mesures tinguin una apropiació sostinguda, autònoma i viable per part de les iniciatives receptores,
cal posar l’accent en la naturalesa socioeconòmica dels projectes beneficiaris així com en la seva aportació en la
creació i consolidació de llocs de treball que garanteixin la participació econòmica, l’accés a drets fonamentals i a la
renta socialment necessària per viure.

Data 9-4-2018

Per tal de donar resposta a l’atur i la precarietat d’importants segments de la població i a la vegada contribuir als
objectius generals de democràcia econòmica i desenvolupament local, es fa necessària la implementació de mesures
concretes que contribueixin a la resolució col·lectiva i solidària de les necessitats materials del conjunt dels habitants
de Barcelona.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Justificació

B

La convocatòria de l’any 2018 està emmarcada en les Bases de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a la
promoció i reforç de l’economia social i solidària aprovades per Acord de la Comissió de Govern de data 6 d’abril de
2017.
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En el supòsit que es tracti d’una agrupació de persones físiques, representada per una persona física individual,
s’entendrà com a beneficiari de la subvenció municipal i assumirà les conseqüències tributàries que se’n derivin, la
persona que consti com a sol·licitant de la subvenció.

4.2. La sol·licitud es presentarà de manera presencial i electrònica.
Els documents bàsics per concórrer a la convocatòria regulada per les Bases s'han de presentar mitjançant els
impresos establerts i han d'estar degudament emplenats i signats pel representant legal de la persona jurídica o física
o per la persona acreditada a tal efecte en la sol·licitud. Les sol·licituds que no es presentin emplenats per mitjans
informàtics quedaran directament excloses, i no s'atendran a tràmit.
En cas de presentació electrònica de les sol·licituds, els formularis s'hauran d'emplenar a través de la seu electrònica
de l'Ajuntament a l'adreça http://www.bcn.cat/tramits seguint les instruccions indicades al portal de tràmits. Tots els
tràmits iniciats de forma telemàtica hauran de fer ús d'aquest mateix canal quan sigui necessari aportar documentació
addicional relacionada amb la corresponent sol·licitud.
En cas de presentació presencial, la sol·licitud es podrà presentar a qualsevol de les oficines del Registre general. La
documentació presentada en el termini establert per esmenar els documents bàsics 1 i 2 també s'haurà de lliurar a
qualsevol de les oficines del Registre general. Tots els tràmits iniciats de forma presencial hauran de fer ús d'aquest
mateix canal quan sigui necessari aportar documentació addicional relacionada amb la corresponent sol·licitud.
5. SOL·LICITUD
La documentació mínima necessària per a sol·licitar la subvenció serà la següent:






Document bàsic 1: Instància de sol·licitud de subvenció. Conté una declaració responsable, la qual substitueix la
presentació de documentació acreditativa d'aquesta declaració responsable en el moment de la sol·licitud.
Document bàsic 2: Formulari descriptiu de projecte i pressupost desglossat en despeses directes i indirectes. Cal
presentar-lo conjuntament amb el document bàsic 1.
Declaració de transparència.
Document de titularitat del compte per a transferència bancària.
Acord signat entre les entitats agrupades, si s'escau, amb indicació de la participació i aportació de cada part de
l’agrupació per a l’execució del projecte proposat i l’import de la subvenció a aplicar per a cadascuna de les
entitats sòcies. S’haurà de fer menció explícita del grau de complementarietat entre les organitzacions per a la
constitució de l’agrupació.

Els models d’aquests documents
administrativa/subvencions

estaran

disponibles

a

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-
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4.1. El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes, a partir de la publicació de la convocatòria en el BOPB.
Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.
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4. TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Data 9-4-2018

L’òrgan instructor d’aquesta convocatòria és la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. ÒRGAN INSTRUCTOR

B

Amb càrrec a la partida pressupostària 0702 43351 48901 es consignen 840.000 euros com a import total de la
convocatòria.

A

2. CRÈDIT PRESSUPOSTARI DE LA CONVOCATÒRIA
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6. QUANTIA DE SUBVENCIÓ I CONCEPTES SUBVENCIONABLES
Aplicació pressupostària i quanties
Per atendre les sol·licituds corresponents als àmbits i programes subvencionables, s’han autoritzat les depeses amb
càrrec a les partida pressupostària 0702 48901 43351 i estats de previsions de despeses de l’exercici 2018. No
obstant, aquestes partides poden ser ampliades per l’òrgan gestor durant el procés d’atorgament i d’acord amb l’art.
58 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei General de Subvencions.
Import màxim a sol·licitar, nombre màxim de projectes i incompatibilitats
Àmbit temàtic
Acompanyament i formació

Finançament
Intercooperació
Comunicació
Equipament i recursos

a
b
c

a
b
a

Import màxim
7.200,00 €
3.600,00 €
6.000,00 €
3.600,00 €
35.000,00 €
10.800,00 €
18.000,00 €
9.600,00 €

La quantia de la subvenció atorgada no superarà el 80 % de la despesa total del projecte a subvencionar, especificada
al document bàsic 2 de la descripció del projecte.
En el cas que la sol·licitud presentada sobrepassi l’import màxim, es considerarà com a import sol·licitat el màxim de
l'establert a la convocatòria.
1.
2.

Només es permet la presentació d’una única sol·licitud per cadascun dels àmbits temàtics de la convocatòria.
No es pot presentar el mateix projecte a subvencionar a diferents àmbits de la present convocatòria.
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Igualment, la presentació de la sol·licitud implica la inscripció de l’Entitat al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes.
Conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, les dades
personals seran incorporades al fitxer titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar aquestes
subvencions. Els drets d’accés, rectificació i cancel·lació s’exerciran mitjançant comunicació escrita presentada en un
registre municipal i adreçada a Plaça Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona, indiciant clarament en el títol Tutela de drets
LOPD això com el dret que es desitja exercitar.
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El fet de presentar la sol·licitud implica l’acceptació de la realització de les comunicacions, previstes en aquesta
convocatòria, per part de l’Administració, al correu electrònic que necessàriament ’ha d’indicar el sol·licitant.

Data 9-4-2018

Cada sol·licitud presentada correspondrà a un sol projecte a subvencionar, assenyalant un únic codi de modalitat
(àmbit temàtic i modalitat) al que es vulgui concórrer. S'entén com a projecte a subvencionar el conjunt d'accions per
les quals es demana la subvenció.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En cas de resultar beneficiari/ària, es requerirà la presentació de la documentació acreditativa ja referenciada en la
declaració responsable, sempre i quan no consti en els registres de l'Ajuntament o de les seves entitats municipals.

B

No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s'acompanyi de la corresponent sol·licitud, si no és per
adjuntar-la a un procediment ja iniciat.

A

Les sol·licituds que no incloguin el document 1 i document 2 abans de la finalització del termini establert a la
convocatòria, quedaran directament excloses. Els documents 1 i 2 vàlids a efectes de valoració administrativa i tècnica
seran els que estiguin en disposició de l'administració abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
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3.

Es limita a un màxim de dues les sol·licituds que pot presentar una mateixa entitat per a tota la convocatòria

7. DURADA DELS PROJECTES
Tal i com s'indica al punt 7. REQUISITS DELS PROJECTES de les bases de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per
a la promoció i reforç de l’economia social i solidària aprovades per Acord de la Comissió de Govern de data 6 d’abril
de 2017,els projectes subvencionats s'hauran d'iniciar dins de l'any objecte de la convocatòria i la seva durada màxima
serà de dotze mesos.

a

b
c
B

FINANÇAMENT

C

INTERCOOPERACIÓ

D

COMUNICACIÓ

a

a

b
E

EQUIPAMENTS
RECURSOS

I

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.
Projectes i accions de formació interna i acreditada, de més de 10 hores.
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I

Data 9-4-2018

ACOMPANYAMENT
FORMACIÓ

Accions educatives de promoció dels valors cooperatius i de l’economia social i
solidària.
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
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.
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.
Accions de difusió, recerca i conscienciació sobre l’economia cooperativa, social
i solidària i la seva rellevància en la transformació social
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

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A

MODALITAT

B

ÀMBIT TEMÀTIC

Pàg. 4-14

8. MODALITATS DE PROJECTE

https://bop.diba.cat

En el cas que un mateix sol·licitant presenti més projectes dels permesos a la convocatòria, quedaran acceptats
rigorosament per ordre de registre.

A

Ara bé, una persona física o jurídica podrà ser beneficiària d’un altre projecte subvencionat de la mateixa modalitat en
tant que membre d’una agrupació.
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9. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

En cap cas el pagament de la subvenció es realitzarà en metàl·lic. Es realitzarà mitjançant transferència al compte
bancari de la persona jurídica o física beneficiària i sota la seva responsabilitat.
10. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Comissionat/da d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum.
Gerent de Política Econòmica i de Desenvolupament Local.
Director/a d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum.
Tècnic/a de la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social, Solidària i Consum.
Secretari delegat/secretària delegada (actuarà com a secretari de la comissió, amb veu i sense vot)

La Comissió de valoració podrà consultar d’altres interlocutors i informadors vinculats als territoris i l’activitat per a la
valoració dels projectes presentats.
11. VALORACIÓ DEL PROJECTE

Data 9-4-2018
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Com a òrgan col·legiat, la Comissió de Valoració elevarà l'informe per a la proposta de resolució provisional. La
composició de la Comissió serà la següent:

https://bop.diba.cat

La competència per a l’autorització, la disposició i l’obligació de les corresponents despeses correspondrà al/a la
Gerent de Política Econòmica i Desenvolupament Local, per a les subvencions atorgades, mitjançant la tramitació dels
corresponents documents comptables.

Pàg. 5-14

La competència per a l’atorgament i denegació (provisionals i definitius) de les subvencions correspondrà al Primer
Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona.

A

L’òrgan instructor del procediment serà la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament
de Barcelona.

Els projectes, en tot cas, hauran d'assolir una puntuació mínima de 6 punts globals i, per tant, no podran rebre
subvenció aquells projectes que hagin obtingut una puntuació inferior.
12. CRITERIS GENERALS DE VALORACIÓ.
Aquests criteris avaluen les característiques dels sol·licitants i l’adequació tècnica del projecte (fonaments, qualitat,
impacte, solidesa, finançament i perspectiva de gènere).
La puntuació per l’adequació del projecte als criteris generals segons el següent detall:
Entitat (persona física o jurídica): 1 punt
Base social (si s’escau) o trajectòria.
Nombre de projectes desenvolupats l’any anterior en col·laboració amb altres, o no.
Nivell d’autonomia financera i equilibri entre fonts de finançament.
Nombre de persones voluntàries o sòcies.

B

A)
1.
2.
3.
4.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El projecte pot tenir una puntuació màxima de 10 punts, repartida en dues parts.
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B)

Eines de Balanç Social, Ambiental i/o de Transparència i Bon Govern de l'entitat: 0,75 punts

Responsabilitat
Ambiental

Assemblees
Comissions

Pàg. 6-14

SÍ
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Balanç
Social

Mecanismes de participació i democràcia
interna (assistència de persones en %, si
Transparència i bon s’escau)
govern
Persones
Persone Altres
Treballadore
s sòcies agents
s

A

L’any 2017 heu fet ús d’alguna eina de Balanç Social, Ambiental, i/o de Transparència i Bon Govern?

...

CVE 2018013872

NO

Quina/es?

Forquilla salarial: preu brut/hora més alt / preu/brut hora més baix, (per hora treballada)

Mesures de coresponsabilitat de gènere
Mesures aplicades per millorar les desigualtats de gènere, i en particular respecte a la
feminització de la pobresa i la precarietat: pressupostos en perspectiva de gènere, mesures
de coresponsabilitat de gènere
Dins del marc de la mesura de govern: Pla per la Justícia de Gènere:
http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/sites/default/files/pla_per_la_justicia_de_ge
nere.pdf
Mesures d’atenció de cura entre el sector públic, privat i comunitari: com contribueix el
projecte a la socialització de l'atenció de la cura en aquest tres àmbits, segons la Mesura de
Govern
per
la
Democratització
de
la
Cura
:
http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/sites/default/files/mg_per_una_democratitz
acio_de_la_cura.pdf

1.
2.
3.
D)
1.
2.
3.
E)

Fonaments: 1 punt
Col·laboració o complementarietat amb l’acció de l’Administració local considerant els valors que conté, projecta i
promou, i en especial, amb el Pla d’Impuls de l’ESS 2016-2019.
Que el projecte abordi nous fenòmens socials a la ciutat i plantegi nous enfocaments i metodologies.
Que el projecte generi dinàmiques de col·laboració i cooperació entre actors.
Qualitat: 1 punt
Nivell de concreció, coherència interna i viabilitat del projecte (qualitativa, econòmica i permanència temporal).
Mecanismes de participació i democràcia interna en el disseny i/o implementació del projecte.
Nivell de concreció dels indicadors de seguiment del projecte i grau d’adequació amb les activitats proposades.

B

C)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 9-4-2018

Incorporació de la perspectiva de gènere a l'entitat

Impacte en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària: 0,75 punts

6

Angel Pascual Oliva
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local
Secretari Delegat
C/Llacuna 162, 1a planta
08018 Barcelona

CRITERIS ESPECÍFICS
Segons les modalitats:
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
d'I+D+I, així com el desenvolupament de projectes concrets en aquest àmbit.
Incorporació d'eines per a la gestió democràtica.

Descripció:
Assessorament i consultoria destinades als punts concrets definits a la modalitat, per a projectes d’economia social i
solidària impulsats per entitats i empreses del tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats
laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia col·laborativa del procomú.
Tipologia de les accions:
-

-

https://bop.diba.cat

A

Mesures de coresponsabilitat de gènere
Mesures de socialització de l'atenció de la cura entre el sector públic, privat i comunitari.

Pàg. 7-14

1.
2.

Incorporació de la perspectiva de gènere en el projecte: 0.5 punts

Rebre l'assessoria i consultoria per l’apoderament i posada en marxa de nous projectes, o per la posada en marxa
de noves activitats i/o àrees de negoci: concreció de la idea inicial del projecte, acompanyament per la realització
del pla de viabilitat, assessorament vers formes de finançament vinculades a l’economia social i solidària, i altres
elements necessaris per a la seva activació.
Rebre formació sobre aspectes de gestió cooperativa i econòmica, i d’altres, vinculats a la viabilitat de projectes
d’economia cooperativa, social i solidària.
Rebre assessorament vers les formes d’intercooperació de l’economia social i solidària que donen valor afegit als
projectes.
Rebre assessoria, consultoria o formació per la concreció d'eines de R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació)
a desenvolupar en el projecte, per millorar la seva sostenibilitat i viabilitat econòmica.
 Processos de transformació organitzativa, que fomentin la innovació organitzativa.
 Serveis de R+D+I
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G)

Capacitat i recursos per gestionar, executar i avaluar el projecte.
Pla de finançament del projecte (aportació pròpia, percentatge demanat, previsió i capacitat per aconseguir altres
fonts de finançament i recursos).

Data 9-4-2018

1.
2.

Solidesa i finançament: 1 punt

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

F)

Creació de Mercat Social
Que el projecte afavoreixi l’articulació de l’àmbit
Que el projecte contribueixi a la divulgació i la creació de relat respecte l’Economia Social i Solidària
Que el projecte garanteixi ocupació de qualitat.

B

1.
2.
3.
4.

Angel Pascual Oliva
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Despeses subvencionables:
Despeses d'assessoria
Despeses de consultoria
Despeses de formació per l'apoderament de les persones vinculades directament al projecte
Despeses de notaria derivades de la constitució de cooperatives
Es puntuarà l’adequació del projecte als criteris específics de valoració: fins a 4 punts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre de persones/grups beneficiaris de la intervenció: 0.5 punts.
Que promoguin la intercooperació entre agents de l’Economia social i solidària i/o amb l’administració pública i la
ciutadania: 1 punt.
Impacte esperat en la incorporació dels valors cooperatiu i de l’economia social i solidària en el col·lectiu
beneficiari: 1 punt.
Impacte sobre la creació i enfortiment d’iniciatives d’emprenedoria col·lectiva, o que estigui ja vinculat i amb
participació d’entitats educatives en la preparació i desenvolupament del projecte: 1 punt.
Que contribueixi al desenvolupament de noves activitats i/o línies de negoci, o obrir noves línies d'innovació i
desenvolupament d'I+D+I: 1 punt
Que disposin de comptes per formalitzar la subvenció amb entitats de finances ètiques o cooperatives: 0.5 punts

b. Accions educatives de promoció dels valors cooperatius i de l’economia social i solidària.
Descripció:
Accions educatives realitzades en centres i espais educatius, públics o privats, impulsades per entitats i empreses del
tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i
economia col·laborativa del procomú, entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat.
Tipologia de les accions:
-

-

https://bop.diba.cat

-

Pàg. 8-14

-

Qualsevol tipus d’acció educativa, en la temàtica concreta que s’especifica, i en la línia del Pla d’Impuls de l’ESS a
Barcelona, independentment de que la formació sigui reglada o no. Caldrà especificar el públic al que es dirigeix
l’acció, contingut del programa, metodologia, i altres aspectes importants per al seu desenvolupament.
Serà imprescindible especificar el centre on es realitzarà l'acció, el calendari del desenvolupament de la formació,
i justificar l'interès del centre en que es realitzi.
En cas de sol·licituds presentades per centres formatius, entitats universitàries o educatives, que promoguin la
formació a tercers, caldrà especificar el calendari de la formació, públic destinatari, contingut del programa,

8

Data 9-4-2018

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

B

-

Totes aquestes millores tenen una repercussió directa en el vessant social, en formes de millora de la
qualitat de vida, etc.
Rebre assessorament per incorporar i integrar en el funcionament de l'entitat eines de gestió democràtica (com
per exemple, METADECIDIM,)
Acompanyament i gestió per a la transformació del format jurídic de projectes ja existents als diferents formats
jurídics propis de l’ESS.
Donar suport a la constitució jurídica de cooperatives.
Donar suport a la intercooperació entre entitats i empreses, per tal de formalitzar cooperatives de segon grau, o
grups cooperatius, o altres formes que responguin als valors de l’economia social i solidària.
Suport al desenvolupament de noves activitats, projectes i/o línies de negoci, que incloguin despeses d’assessoria
i consultoria per al seu acompanyament, destinat a totes les formes jurídiques de l’economia social i solidària,
amb la intenció de promoure nous projectes o reforçar-ne de nous.
Ser destinataris d'accions formatives que es realitzin per a projectes concrets d’economia social i solidària de nova
creació (s’entén nova creació si han passat menys de 3 anys des de la seva constitució), o per la posada en marxa
de noves activitats i/o àrees de negoci.
Plans estratègics.
Qualsevol altre projecte que acompleixi l’objectiu general de la modalitat.

A



Angel Pascual Oliva
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local
Secretari Delegat
C/Llacuna 162, 1a planta
08018 Barcelona

metodologia i altres aspectes importants per al seu desenvolupament, i caldrà especificar la proveïdora que
impartirà la formació, que haurà de ser preferentment proveïda per entitats de l'ESS.

4.
5.
6.
7.

https://bop.diba.cat

3.

Nombre de persones/grups beneficiaris de la intervenció: 0.4 punts.
Que promoguin la intercooperació entre agents de l’Economia social i solidària i/o amb l’administració
pública i la ciutadania: 0.4 punts.
Impacte esperat en la incorporació dels valors cooperatiu i de l’economia social i solidària en el col·lectiu
beneficiari: 0.8 punts.
Impacte sobre la creació i enfortiment d’iniciatives d’emprenedoria col·lectiva, o que estigui ja vinculat i amb
participació d’entitats educatives en la preparació i desenvolupament del projecte: 0.8 punts.
Rellevància de la temàtica i coherència del programa previst: 0.4 punts
Calendari acurat de les sessions previstes i el seu emplaçament, per afavorir la coordinació i la
intercooperació: 0.8 punts.
Que disposin de comptes per formalitzar la subvenció amb entitats de finances ètiques o cooperatives: 0.4
punts.

Pàg. 9-14

1.
2.

A

Es puntuarà l’adequació del projecte als criteris específics de valoració: fins a 4 punts:

La temàtica de la formació haurà de ser alguna de les següents propostes: Gestió democràtica, gestió cooperativa,
balanç social i coresponsabilitat que incorporin valors de l’economia feminista i de les cures, i preferentment proveïda
per entitats de l’ESS.
En aquest cas, s’inclouen les possibles despeses pel cost de l’organització dels cursos i del seu desenvolupament.
La formació s'haurà de realitzar sempre dins de la jornada laboral, com a mesura de coresponsabilitat i atenció a la
cura.
Serà despesa subvencionable el cost salarial de les persones que reben la formació, fins a un màxim del 50 % del cost
corresponent a les hores de formació fetes en horari laboral. Per a la seva justificació caldrà fulls de salari i justificants
d’assistència de les persones beneficiàries.
-

No es consideren accions vàlides per aquesta modalitat els processos de planificació estratègica interns, per no
considerar-los formació interna.
Tipologia de les accions:
Formació mínima de 10 hores segons el que descriu la modalitat del projecte.
Es podrien organitzar sessions de formació compartides per diferents projectes d’economia social i solidària, per
tal d’optimitzar recursos i temps destinat a la realització de les accions, i afavorir la intercooperació.
Qualsevol altre projecte que acompleixi l’objectiu general de la modalitat.

Data 9-4-2018

Formació interna a projectes d’economia social i solidària, impulsada per entitats i empreses del tercer sector social,
societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia col·laborativa
del procomú, entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat, en la temàtica que s’especifica.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Descripció:

CVE 2018013872

c. Projectes i accions de formació interna i acreditada, de més de 10 hores,

1.
2.
3.

Nombre de persones/grups beneficiaris de la intervenció: 0.8 punts.
Que promoguin la intercooperació entre agents de l’Economia social i solidària i/o amb l’administració pública i la
ciutadania: 0.8 punts.
Impacte esperat en la incorporació dels valors cooperatiu i de l’economia social i solidària en el col·lectiu
beneficiari: 0.4 punts.
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B

Es puntuarà l’adequació del projecte als criteris específics de valoració: fins a 4 punts:

Angel Pascual Oliva
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a.
Cost de formalització dels préstecs i cost de finançament (interessos), sempre que hagin servit per al
desenvolupament de nous projectes i/o entitats de nova creació, formalitzats amb entitats de finances ètiques o
cooperatives.
Descripció:
Per aquells projectes o entitats d’economia social i solidària de nova creació, impulsats per entitats i empreses del
tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i
economia col·laborativa del procomú, entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat, es podrà
subvencionar el cost de formalització dels préstecs i cost de finançament, que s’hagin formalitzat amb entitats de
finances ètiques o cooperatives.
Es poden presentar sol·licituds vinculades a préstecs formalitzats amb anterioritat a la publicació de la convocatòria,
tot i que en aquest cas només serien despeses subvencionables els interessos corresponents al període 2018.
El préstec pel qual es demana la subvenció ha d'estar formalitzat abans de la finalització del termini d'aquesta
convocatòria de subvencions o la data especificada com a finalització del projecte presentat.
Despeses subvencionables:
Despeses originades pel cost de formalització (comissions d'apertura, notari, o similars) originades per la formalització
del préstec, dins del període indicat a la sol·licitud de subvenció, d'acord amb els terminis de la convocatòria.
Despeses originades pels interessos generats dins del període 2018.
Tipologia de les accions:
-

-

Cost de formalització de préstecs per a desenvolupar nous projectes i/o entitats sempre que s’hagin formalitzat
amb entitats de finances ètiques o cooperatives, i dins del període indicat a la sol·licitud de subvenció. Cost de
finançament, concretament els interessos, de préstecs per a desenvolupar nous projectes i/o entitats sempre que
s’hagin formalitzat amb entitats de finances ètiques o cooperatives.
Qualsevol altre projecte que acompleixi l’objectiu general de la modalitat.

Es puntuarà l’adequació del projecte als criteris específics de valoració: fins a 4 punts:

2.

3.
C.

Que el projecte pel qual es demana el finançament estigui acompanyat per alguns tipus d’entitat pública, privada
o mentoratge: 1.8 punts.
Que el projecte pel qual es demana el finançament garanteixi ocupació de qualitat i mantingui i/o augmenti
l'ocupació existent i/o quantitat de persones en que impacta positivament: 1.8 punts.
Que disposin de comptes per formalitzar la subvenció amb entitats de finances ètiques o cooperatives: 0.4 punts.
INTERCOOPERACIÓ

B

1.

Projectes que contribueixin a l'assoliment del pla d'impuls de l'ESS promoguts per:
-

https://bop.diba.cat

FINANÇAMENT

Pàg. 10-14

B.

CVE 2018013872

7.

Data 9-4-2018

5.
6.

Impacte sobre la creació i enfortiment d’iniciatives d’emprenedoria col·lectiva, o que estigui ja vinculat i amb
participació d’entitats educatives en la preparació i desenvolupament del projecte: 0.4 punts.
Rellevància de la temàtica i coherència del programa previst: 0.4 punts
Calendari acurat de les sessions previstes i el seu emplaçament, per afavorir la coordinació i la intercooperació:
0.8 punts.
Que disposin de comptes per formalitzar la subvenció amb entitats de finances ètiques o cooperatives: 0.4 punts.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4.

A

C/Llacuna 162, 1a planta
08018 Barcelona

Entitats representatives i/o referents en algun dels àmbits de l’ESS
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-

-

Projectes i accions que enforteixin la intercooperació
Projectes i accions que formin i acompanyin les entitats associades
Projectes i accions que formin i acompanyin les entitats associades a prendre posició com a actors conscients i
actius de l'ESS, com per exemple proveir-se de productes i serveis amb entitats i empreses d'ESS, de consum
responsable o de mercat social.
Projectes que afavoreixin l'enfortiment del sistema de finances ètiques i/o l’ús de les finances ètiques per part de
les entitats d’ESS.
Accions que fomentin l'ús del balanç social, ambiental i/o de transparència i bon govern entre les entitats
associades.
Diagnosi, estudis, recerques, informes, en mitjans digitals o no, que afectin o siguin d'interès pràctic i operatiu per
les seves entitats associades i l’ESS.

Tipologia de les accions:
-

-

-

-

-

Assessoria i consultoria per l’apoderament i posada en marxa de nous projectes, o per la posada en marxa de
noves activitats i/o àrees de negoci: concreció de la idea inicial del projecte, acompanyament per la realització del
pla de viabilitat, assessorament vers formes de finançament vinculades a l’economia social i solidària, i altres
elements necessaris per a la seva activació.
Assessorament vers les formes d’intercooperació de l’economia social i solidària que donen valor afegit als
projectes.
Assessoria i consultoria per la concreció d'eines, processos i projectes de R+D+I (recerca, desenvolupament i
innovació) a desenvolupar en el projecte, per millorar la seva sostenibilitat i viabilitat econòmica,
Projectes que fomentin processos d'intercooperació de les seves entitats associades amb iniciatives externes o
no, no vinculades directament amb el sector.
Accions formatives a realitzar directament a les seves entitats associades, en temàtiques orientades segons les
línies de treball del Pla d'Impuls de l'ESS, com per exemple: gestió cooperativa i econòmica, vinculades a la
sostenibilitat i viabilitat de projectes de les seves entitats associades
Realització de càpsules formatives a les seves entitats associades, en temàtiques com gestió democràtica i gestió
cooperativa, balanç social i coresponsabilitat que incorporin valors de l’economia feminista i de les cures, i
preferentment proveïda per entitats de l’ESS.
Generar eines i recursos per la gestió, o bé actualitzar-ne els existents, per tal d'enfortir les seves entitats
associades,
Identificació de corrents, tendències i sectors, sistematització de pràctiques vinculades a la gestió que puguin
beneficiar les entitats associades,
Visualització i reconeixement de bones pràctiques que afectin o siguin d'interès directe sobre les seves entitats
associades.
Participació activa i regular entre xarxes internacionals, xarxes pròpies de l'Economia Social i Solidaria, grups de
treball de l'àmbit participat.
Qualsevol altre projecte que acompleixi l’objectiu general de la modalitat.
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Pàg. 11-14

Els projectes hauran de complir com a mínim un dels següents requisits:

CVE 2018013872

Per entitats representatives i referents de l'ESS o de les finances ètiques, de segon i tercer nivell segons els criteris
anteriors, aquells projectes que contribueixin al desenvolupament i assoliment del Pla d'Impuls de l'ESS 2016-2019, i
que beneficiïn directament les seves entitats associades.

Data 9-4-2018

Descripció.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Associacions empresarials representatives i/o referents en algun dels àmbits de l'ESS
Entitats representatives i/o referents de les finances ètiques, de segon i tercer nivell, que agrupin entitats de
primer nivell dels diferents àmbits de l'ESS, que recullin com a objecte social als seus estatuts, l'enfortiment
d'entitats d'ESS i/o que així ho contempli el seu pla de treball aprovat, i que hagi estat un dels seus objectiu
durant els tres últims anys.

B

-

A

C/Llacuna 162, 1a planta
08018 Barcelona

Angel Pascual Oliva
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local
Secretari Delegat

C/Llacuna 162, 1a planta
08018 Barcelona

Requisits específics de la modalitat:

4.
5.
6.
D.

COMUNICACIÓ

a. Accions de millora de la comunicació i divulgació del propi projecte orientades a:
-

Fer visible i posar en valor l'ESS en l'oferta de béns i serveis de l'entitat o empresa.
Donar a conèixer i promocionar la seva oferta de béns i serveis en el marc de la resta d'ofertes presents al
mercat, orientades al seu públic objectiu.

Descripció:
Eines de millora de la comunicació, preferentment digitals, que afavoreixin la divulgació del projecte, posant en valor
l’economia social i solidària en el marc de la seva oferta de béns i serveis, impulsats per entitats i empreses del tercer
sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia
col·laborativa del procomú, entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat
La metodologia de les accions comunicatives, en el marc de la visualització de la seva oferta de béns i serveis, s'haurà
d'alinear amb els principis de l'ESS, com per exemple:
Comunicació inclusiva: L’entitat ha de garantir que en les activitats derivades de l’execució del projectes subvencionat
no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones, els drets de la
infantesa, etc. L'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació i/o
identitat sexual, origen, edat, creences, etc. . Evitar l’exaltació de la violència i fomentar la diversitat cultural, fugint
dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis.
Les accions de millora de la comunicació i divulgació del projecte hauran de contribuir als diferents objectius
municipals vinculats al Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019. Aquestes accions hauran de fomentar
la construcció d’un relat i un imaginari comuns entorn l’Economia Social i Solidària a la ciutat, que posi de manifest el
paper d’aquesta en la transformació socioeconòmica de Barcelona. La comunicació i divulgació dels projectes haurà
d’anar dirigida, alhora, a sensibilitzar la ciutadania, les empreses i les organitzacions per contribuir a la generació de
canvis en les pràctiques de producció, distribució, consum i estalvi.

-

https://bop.diba.cat

B

Tipologia de les accions:

Pàg. 12-14

3.

Nombre d'entitats de primer o segon nivell beneficiàries de les accions: 0.8 punts
Que fomenti la innovació i que estigui orientat a la aplicació pràctica i desenvolupament de nous projectes: 0.8
punts .
Impacte esperat en la incorporació i visualització dels valors cooperatius i de l’economia social i solidària en el
col·lectiu beneficiari: 0.8 punts.
Impacte sobre la creació i enfortiment d’iniciatives d’emprenedoria col·lectiva, o que estigui ja vinculat: 0.8 punts.
Concreció i coherència de la proposta metodològica de la coordinació de la comunicació de les activitats que es
realitzaran en la pròpia entitat i/o les seves associades: 0.4 punts
Que disposin de comptes per formalitzar la subvenció amb entitats de finances ètiques o cooperatives: 0.4 punts.

CVE 2018013872

1.
2.

Data 9-4-2018

Es puntuarà l’adequació del projecte als criteris específics de valoració: fins a 4 punts:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per les subvencions atorgades per import igual o superior a 20.000 € és necessari un informe d'auditoria per a la
justificació. L'import d'aquest informe es considera despesa subvencionable, i tindrà import màxim de 1.500 €.

A

És imprescindible que es presenti una proposta tècnica i metodològica de les activitats que es realitzaran en la pròpia
entitat i/o les seves associades.

Desenvolupament i/o millora de pàgines web, incloent el disseny, programació i posada en marxa, redacció,
edició i publicació dels continguts, i el seu manteniment.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Capacitat de comunicació del projecte i qualitat de la informació: 1 punt.
Impacte esperat en la divulgació i conscienciació sobre la rellevància de l’economia cooperativa, social i solidària
en la transformació social: 0.6 punts
Impacte esperat per la sostenibilitat del projecte (increment del volum dels ingressos del projecte):1 punt.
Que incorporin eines de comunicació al projecte per primera vegada: 0.6 punts.
Que promoguin la intercooperació entre entitats de l’economia social i solidària: 0.4 punts.
Que disposin de comptes per formalitzar la subvenció amb entitats de finances ètiques o cooperatives: 0.4 punts.

b. Accions de difusió, recerca i conscienciació sobre l’economia cooperativa, social i solidària, incloent les
economies comunitàries i col·laboratives del procomú i la seva rellevància en la transformació social.
Descripció:
Accions de recerca enfocada a l'aplicació pràctica, i desenvolupament de nous projectes, R+D+I, prioritàriament
orientades a donar resposta a noves necessitats.

https://bop.diba.cat

Es puntuarà l’adequació del projecte als criteris específics de valoració: fins a 4 punts:

Pàg. 13-14

-

Desenvolupament de plataformes online.
Butlletins digitals, catàlegs digitals
Gestió de xarxes socials.
Catàlegs o altres accions adreçades a la presentació de la prestació de béns i serveis que ofereix l’empresa i/o
entitat
Qualsevol altre projecte que acompleixi l’objectiu general de la modalitat.

CVE 2018013872

-

A

C/Llacuna 162, 1a planta
08018 Barcelona

Hauran d'acomplir com a mínim un dels següents punts o criteris:
Estar vinculats al desenvolupament de l'ESS i les seves pràctiques
Estar orientats a públics específics no coneixedors de l'ESS..
Hauran de potenciar la relació i el debat amb altres sectors o àmbits concrets.
Hauran de fomentar la creació de mercat social
Impuls de jornades rellevants de treball sobre reflexions/debats vinculats al desplegament de l'ESS segons el Pla
d'Impuls de l'ESS.
Tipologia de les accions:
-

-

Publicacions, periòdiques o no (estudis, informes, treballs de recerca...) en mitjans digitals o no.
Projectes de sistematització de pràctiques vinculades a la gestió d’entitats d’ESS i el seu caràcter transformador,
per facilitar la seva replicabilitat,
Jornades que en la seva organització impliquin diferents actors i que tots participin en la seva execució. Els actors
implicats hauran de ser diversos de forma rellevant i que aquests, prèviament hagin organitzat altres
esdeveniments similars en la temàtica o en la seva rellevància. Aquests esdeveniments o jornades hauran de
comportar la creació de nous coneixements, hauran d'estar orientades cap a la pràctica, buscar impactes concrets
i/o compartir coneixements.
Qualsevol altre projecte que acompleixi l’objectiu general de la modalitat.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els projectes hauran d'estar concretats i articulats, i hauran de seguir una estratègia per a tot el seu desenvolupament,
fins a la finalització.

B

Projectes audiovisuals (format documental) significatius, innovadors, orientats a un públic general o a algun pública
específic en particular.

Data 9-4-2018

Accions de recerca aplicada amb els objectius del Pla d'Impuls de l'ESS

Angel Pascual Oliva
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local
Secretari Delegat

C/Llacuna 162, 1a planta
08018 Barcelona

EQUIPAMENTS I RECURSOS

a.
Suport a l’obtenció de llicències d’activitat de projectes d’economia cooperativa, social i solidària, incloent
obres de manteniment, petits arranjaments i projectes tècnics.
Descripció:
Acompanyar i facilitar les gestions i tràmits vinculats a l’obtenció de llicències d’activitat de projectes d’economia
cooperativa social i solidària impulsats per entitats i empreses del tercer sector social, societats cooperatives,
mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia col·laborativa del procomú.
Si la subvenció es correspon a un emplaçament concret, qualsevol canvi d'emplaçament al llarg del desenvolupament
del projecte es considerarà una modificació estructural del projecte. Aquest fet incompliria les activitats per les quals
s'ha obtingut la subvenció, i no s'acceptarà a l'hora de la justificació del projecte, causant el reintegrament dels
recursos obtinguts per aquesta subvenció municipal.
Tipologia de les accions:
-

-

Assessorament i consultoria en referència a les llicències d’activitat necessàries per a la seva legalització.
Projectes tècnics relacionats amb l’obtenció de llicències d’activitat.
Despeses de visats o taxes relacionades amb l’obtenció de llicències d’activitat.
Obres de manteniment vinculades a l’obtenció de llicències d’activitat, sempre que siguin contemplades com a
obres menors, o comunicat d’obres menors, i no sigui necessari per a la seva execució un projecte i llicència
d’obres majors
Petits arranjaments vinculats a l’obtenció de llicències d’activitat.

Es puntuarà l’adequació del projecte als criteris específics de valoració: fins a 4 punts:
1.
2.
3.
4.
5.

Impacte esperat en la millora de la legalització de l’activitat: 0.8 punt.
Impacte esperat en la millora de la sostenibilitat econòmica i tècnica del projecte: 1.2 punts.
Participació de més d’una entitat, si l’espai és compartit i és un projecte d’intercooperació: 0.8 punts.
Que el projecte tècnic, les obres de manteniment, petits arranjaments o accions a realitzar per l'obtenció de la
llicència d'activitat incorporin aspectes d'eficiència energètica o construcció sostenible: 0.8 punts
Que disposin de comptes per formalitzar la subvenció amb entitats de finances ètiques o cooperatives: 0.4 punts.

https://bop.diba.cat
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4.
5.

Data 9-4-2018

2.
3.

Que promoguin la intercooperació entre agents de l’Economia social i solidària, i/o amb l’administració pública i la
ciutadania: 0.8 punts.
Capacitat de comunicació del projecte i qualitat de la informació: 1 punts.
Impacte esperat en la divulgació i conscienciació sobre la rellevància de l’economia social i solidària en la
transformació social: 0.6 punts.
Singularitat, rellevància, reconeixement i/o complementarietat amb altres esdeveniments de l'àmbit: 0.8 punts
Que el projecte, en coherència amb els objectius i el públic al que va adreçat estigui orientat a la pràctica, i pugui
ser fàcilment replicable: 0.4 punts.
Que disposin de comptes per formalitzar la subvenció amb entitats de finances ètiques o cooperatives: 0.4 punts

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.

A

Es puntuarà l’adequació del projecte als criteris específics de valoració: fins a 4 punts:

Barcelona 3 de abril de 2018

B

El Secretari delegat, Angel Pascual Oliva
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local
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