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24. Mesures de suport a projectes de 

cooperatives i empreses d’economia social
 

Beneficiaris 

Empreses cooperatives i de l’economia social que generin ocupació mitjançant 
la creació de nous projectes empresarials, línies de negoci, empreses, mercats i 
que alhora aprofitin oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat o del 
territori. 

Objecte de la mesura 

Reactivar econòmicament les empreses d'economia social, mitjançant processos 

d'intercooperació, i a través d'actuacions estratègiques i/o d'altres de 
complementàries, per tal d'aportar a aquestes empreses eines i solucions davant 
la situació actual de pandèmia i postpandèmia, i per poder afrontar millor els 
reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de forma que es reforci la 
viabilitat de les empreses, la competitivitat de l'economia social i el manteniment 
i la dinamització de l'ocupació. 

Poden ser subvencionables els següents projectes: 

a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A 
b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B 
c) Projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social (eix C) 

Són prioritaris els projectes que aprofundeixin en la digitalització i la innovació 
tecnològica, la distribució de productes als consumidors de forma ecològica, el 
consum responsable, el reforçament de l'àmbit cultural i la generació de 
propostes industrials de producció de béns i serveis per la lluita contra la COVID-
19. 

 

Requisits 

La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses 

cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb 
activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si 
escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació 
conjunta anual superior als 500.000€ (eix A), 2.000.000€ (eix B) o 20.000.000€ (eix 
C), segons l’últim balanç. 
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Import 

L'import màxim de l'ajut a atorgar correspon a les despeses en les quals puguin 

incórrer les entitats que participen en el projecte singular de reactivació 

socioeconòmica respecte de les actuacions indicades a l'article anterior, amb el 

límit de 50.000, 160.000 i 400.000, segons es tracti de l'eix A, B o C, 

respectivament. 

Tipus de mesura 

Ajut pel procediment de concurrència competitiva segons els criteris de 

valoració de les sol·licituds que vindran regulats a la resolució de la convocatòria. 

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa 

finalitat que estigui finançat per altres administracions o ens públics o privats. 

Terminis 

Pendent de publicació de la convocatòria.  

Procediment 

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i la seva 

justificació s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les 

indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la 

Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits), en el cercador de 

Tràmits. 

Es concedirà una bestreta del 90% de l'import de la subvenció que es realitzarà 

en la mateixa resolució d'atorgament, sense necessitat d'aportar cap aval o 

garantia. El 10% restant de la subvenció es pagarà un cop l'entitat hagi justificat 

degudament l'execució de l'actuació. 

 

 

Més informació 

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. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793470.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793470.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793470.pdf

