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Altres anuncis – Subvencions i Ajuts
ANUNCI

d’aprovació

de

la

convocatòria 2021 del programa de
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’enfortiment i reactivació
de l’economia social i solidària i el desenvolupament de projectes que
executen l’estratègia ESS 2030 BCN.

La Comissió de Govern, en sessió del dia 25 de març del 2021, ha adoptat el següent acord:
Aprovar la convocatòria de subvencions per a l'enfortiment i reactivació de l'economia social i
solidària i el desenvolupament de projectes que executen l'estratègia ESS 2030 BCN, amb
l'objectiu de promoure i reforçar accions i projectes relacionats alineades amb les línies de
treball del Pla d'Impuls de l'economia social i solidària a Barcelona, tot incloent el
desenvolupament d'elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l'economia
social i solidària, com la gestió democràtica i participativa, l'orientació a les necessitats
humanes i el compromís amb la comunitat d'acord amb les bases aprovades per acord de la
Comissió de Govern de data 06 d'abril de 2017 i, la seva modificació aprovada per la
Comissió de Govern de data 11 de febrer de 2021.
Convocar el procediment en règim de concurrència competitiva, per a l'atorgament de
subvencions per a l'enfortiment i reactivació de l'economia social i solidària i el
desenvolupament de projectes que executen l'estratègia ESS 2030 BCN.
Autoritzar la despesa per un import d' un milió dos-cents mil euros (1.200.000,00 euros) amb
càrrec a la partida D/48901/43351 0700 del pressupost de l'exercici 2021 de la Direcció de
Serveis d' Economia Cooperativa, Social i Solidària.
Ordenar la publicació de la convocatòria mitjançant la inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona (BOPB) ), al Tauler d'Edictes Virtuals de l'Ajuntament de Barcelona i
a la Gaseta Municipal.

CONVOCATÒRIA 2021 DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA PER A L’ENFORTIMENT I REACTIVACIÓ DE L’ECONOMIA SOCIAL I
SOLIDÀRIA I EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES QUE EXECUTEN L’ESTRATÈGIA
ESS 2030 BCN
La convocatòria de l’any 2021 està emmarcada en les bases reguladores de subvencions de
l’Ajuntament de Barcelona per a l’enfortiment i reactivació de l’economia social i solidària i el
desenvolupament de projectes que executen l’estratègia ESS 2030 BCN, aprovades per
Acord de la Comissió de Govern de 11 de febrer de 2021.

1
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
3 de maig del 2021

CSV: 757e-cbf1-becd-6b62

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
S’estima que a Barcelona hi ha entorn de 4.500 empreses i iniciatives d’economia social i
solidària1 i entorn de 53.000 persones contractades/sòcies treballadores en aquestes
empreses i organitzacions. Més de 500.000 persones a la ciutat són sòcies d’una cooperativa
de consumidores i usuàries i entorn de 113.000 persones són mutualistes2.
En els darrers quinze anys l’ESS ha augmentat el seu volum i presència a Barcelona i a
Catalunya. De fet, a la ciutat, entre el 2016 i 2019, el ritme de creació de cooperatives es va
duplicar respecte al quinquenni anterior. L’Economia Social i Solidària ha demostrat major
resiliència en els períodes de crisi, mantenint millor l’ocupació i recuperant els llocs de treball
amb major velocitat que l’economia convencional.
L’Economia Social i Solidària es caracteritza pel seu arrelament al territori, per la generació
d’ocupació de qualitat, per la gestió democràtica i participativa de les seves organitzacions,
l'orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat; de tal manera que
promovent el seu creixement i consolidació es fomenta l’interès públic i social.
Per tal d’apuntalar aquest teixit empresarial, el sosteniment d’aquests llocs de treball i el
creixement de l’economia social i solidària a la ciutat l’Ajuntament de Barcelona, les entitats
representatives i nombroses organitzacions de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària han
elaborat l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030 -Reactivació i
enfortiment d’una economia per a la vida a la ciutat3. El seu objectiu principal és fer créixer i
enfortir el teixit de l’ESS, per contribuir al desenvolupament socioeconòmic de la ciutat i de la
1

L’economia social i solidària (ESS) és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques de tota mena, formals o informals,
individuals o col·lectives, caracteritzades pel seu compromís i valors basats en:
- Orientació cap a l’interès general, al bé comú, i a l’impacte social positiu.
- Sense finalitat de lucre o distribució limitada i transparent d’excedents, vinculada a les persones
- i no al capital. En el cas d’organitzacions que gestionen serveis de titularitat pública d’atenció
- a les persones han de ser sense ànim de lucre.
- Funcionament i sistemes de governança democràtics, en la decisió i en la participació, que incorporen els
diferents col·lectius que conformen l’entitat.
- Transformació social feminista i d’igualtat de gènere.
- Generació d’ocupació estable, relacions laborals justes i de qualitat i equitat salarial.
- Compromís mediambiental.
- Arrelament en el territori i participació en el teixit social.
- Transparència sobre l’activitat, el sistema de govern, la gestió i distribució d’excedents i retribucions.
- Intercooperació amb altres iniciatives de l’ESS.
Entre aquestes pràctiques i entitats es troben les cooperatives, societats laborals, associacions, fundacions,
mutualitats de previsió social, centres especials de treball, empreses d’inserció, entitats del tercer sector així com
iniciatives de economies comunitàries o col·laboratives procomú; i també poden considerar-se altres formes
jurídiques sempre que compleixen els principis i valors que són propis de l’economia social en la seva pràctica
quotidiana.
2

L’Economia Social i Solidària a Barcelona, 2016 https://ajuntament.barcelona.cat/economia-socialsolidaria/sites/default/files/ESS%20a%20Barcelona.pdf
3

https://ajuntament.barcelona.cat/economia-socialsolidaria/sites/default/files/ESTRATE%CC%80GIA%20ESS%20Barcelona%202030.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona-organizations.s3.amazonaws.com/decidim-bcnorganizations/uploads/decidim/attachment/file/3712/ESTRATEGIA_ESSBCN2030.pdf
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ciutadania. I en aquest sentit el nou Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2021-2023
concreta allò que la política pública d’ESS de l’Ajuntament desenvolupa.
Davant les conseqüències de la pandèmia, l’Estratègia vol ser també un clam a aquestes
polítiques públiques per a que orientin la recuperació econòmica cap el bé comú, la dimensió
col·lectiva i la solidaritat.
El sector públic ha recuperat el rol socioeconòmic central en el context de l’emergència
sanitària, social i econòmica. Ara, cal apuntalar aquesta centralitat en el procés de
reconstrucció postcovid i en la construcció de ciutats on la vida sigui digna i de qualitat. Els
principis i valors de l’ESS contribueixin a transformar i diversificar el model productiu de la
ciutat orientant el creixement i l’ocupació cap una nova economia urbana, equitativa
socialment i sostenible a nivell mediambiental.
La present convocatòria de subvencions promou 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.
FINALITAT I OBJECTIUS:
Les activitats o projectes que es subvencionaran hauran de fomentar activitats d'interès
públic o social per la ciutat de Barcelona i que tinguin per finalitat contribuir a l'assoliment
dels objectius de l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030 -Reactivació i
enfortiment d’una economia per a la vida a la ciutat- així com del Pla municipal d’Impuls de
l’Economia Social i Solidària a la ciutat pel període 2021-20234.
Els projectes a subvencionar promouen i reforcen els elements comuns que defineixen el
caràcter transformador de l'economia social i solidària, com la gestió democràtica i
participativa, l'orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat, i
estaran relacionats amb les següents activitats:
Activitats de reactivació i enfortiment:
− Impulsar mesures de sensibilització i difusió, impuls i visibilització com a model econòmic
alternatiu.
− Impulsar mesures per a la generació de noves iniciatives d’economia social i solidària a la
ciutat que generin ocupació.
− mesures de transformació de societats mercantils, econòmiques i associatives, en entitats
d'economia social i solidària que siguin generadores d'ocupació estable i sostenible.
− Impulsar mesures per enfortir i millorar les iniciatives de l'economia social i solidària ja
existents.

4

El nou Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2021-2023
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− Impulsar mesures per millorar la seva articulació i intercooperació generant pols tractors
que puguin escalar i fer créixer l’activitat empresarial .
Activitats directament vinculades amb les línies estratègiques, palanques de suport i objectius
de ciutat de la Estratègia ESS 2030 BCN.

1. ENTITATS SOL·LICITANTS
1.1 Poden ser beneficiàries d’aquesta convocatòria de subvencions:
1.1.a Les persones jurídiques que presentin projectes que persegueixin els objectius i
compleixin els requisits de la convocatòria, tals com, sense caràcter limitatiu, 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.
1.1.b Les agrupacions de
cooperatius o altres formes
punt 1 d'aquest apartat,
empresarial que es basin en
allò que disposa l'art. 3.2
Barcelona (NGRS).

persones jurídiques, públiques o privades, tals com grups
jurídiques que agrupin entitats a les que es fa referència en el
donant forma a projectes d'intercooperació o col·laboració
els principis i valors de l'economia social i solidària, d'acord amb
de la Normativa general de subvencions de l'Ajuntament de

1.1.c Les agrupacions de persones físiques, inclosos els/les empresaris/es individuals, en
procés de constitució d’una cooperativa.
1.1.d Les agrupacions de persones físiques de projectes
col·laborativa del procomú que no estiguin formalitzats.

d’economia

comunitària

i

1.1.e Qualsevol persona jurídica amb un projecte de transformació en cooperativa.
En el supòsit que es tracti d’una agrupació de persones físiques, definides en el punt 1.1.c i
1.1.d, podrà presentar la sol·licitud de subvenció una persona física individual en nom de
l’agrupació, acompanyant l’acord signat de compromisos i participacions de les persones
participants, si bé s’entendrà com a beneficiari/a de la subvenció municipal i assumirà les
conseqüències tributàries que se’n derivin per la persona que consti com la sol·licitant de la
subvenció.
Pels beneficiaris/àries definits en el punt 1.1.c i 1.1.e s’estableix com a obligació de la
subvenció la constitució de la cooperativa, registrada en el registre corresponent i l’alta
censal, abans de la finalització del projecte subvencionable. Als efectes de la justificació
econòmica seran admissibles les despeses facturades a nom de la persona sol·licitant i les
despeses facturades a nom de la cooperativa un cop constituïda.
Per a cada modalitat s’especifica la tipologia de persones físiques i jurídiques beneficiàries.
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Les entitats sol·licitants amb antiguitat superior a 3 anys i amb un mínim de 10 persones
treballadores en el moment de presentar la sol·licitud, hauran d'acreditar com a màxim
durant el període de justificació, haver fet un balanç social que incorpori criteris socials i
ambientals de transparència i bon govern, com per exemple el balanç social de la Xarxa
d’Economia Solidària, el balanç del Bé Comú, el Global Reporting Iniciative (GRI), o altres de
similars.
Les entitats sol·licitants hauran d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència. En cas d'incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta serà
d'aplicació el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i les sancions que preveu l'article
84 pel que fa a beneficiaris/es d'ajuts, sense perjudici d'aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
2. RÈGIM JURÍDIC
El règim jurídic es determina a la base quarta de les Bases reguladores d’aquesta
convocatòria, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de febrer
de 2021
3. CRÈDIT PRESSUPOSTARI DE LA CONVOCATÒRIA
Amb càrrec a la partida pressupostària del Pressupost de 2021 0700/48901/43351 es
consignen 1.200.000,00€ com a import total de la convocatòria.
4. ÒRGAN GESTOR
L’òrgan gestor d’aquesta convocatòria és la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció
Econòmica o de l’Àrea on s’emmarca aquest Programa de subvencions.
5. TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
5.1. El termini de presentació de sol·licituds anirà des del dia 6 d’abril de 2021, fins el dia 5
de maig de 2021. Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a
tràmit.
5.2. D’acord amb el que preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, totes les persones jurídiques han
d’emplenar i presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament
(http://www.bcn.cat/tramits), utilitzant els formularis específics de la convocatòria i seguint
les instruccions indicades en aquest portal de tràmits. Tots els tràmits associats a la sol·licitud
inicial i l’aportació de documentació fins a la justificació final, hauran de realitzar-se també a
través de la seu electrònica.
5.3. Podran presentar la sol·licitud de manera presencial les persones físiques d’acord amb el
que disposa l’article 14.1 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, sense perjudici del que disposa l’article 16 de la Llei
39/2015
5
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
3 de maig del 2021

CSV: 757e-cbf1-becd-6b62

5.4 En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Barcelona a partir de les 15 hores del darrer dia establert per
a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies
hàbils següents en la mateixa seu electrònica juntament amb l’acreditació del no
funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. Sense perjudici de les
mesures que s’adoptin en situacions excepcionals, d’acord amb l’article 12 de l’Ordenança
Reguladora de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona aprovada el 21 de
desembre de 2018.
5.5 Els documents bàsics per concórrer a la convocatòria regulada per les bases vigents i
publicades, s'han de presentar mitjançant els impresos establerts i han d'estar degudament
emplenats i signats per la persona representant legal de l’entitat amb personalitat jurídica
que es presenta o per la persona acreditada a tal efecte en la sol·licitud, en cas de persones
físiques. Les sol·licituds que no es presentin emplenades per mitjans informàtics quedaran
directament excloses i no seran admeses a tràmit.
6. SOL·LICITUD
− 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. Cal presentar-lo conjuntament amb
el document bàsic 2 i 3.
− Document bàsic 2: Formulari descriptiu de projecte. Cal presentar-lo conjuntament amb
el document bàsic 1 i 3.
− Document bàsic 3: Formulari de pressupost. Cal presentar-lo conjuntament amb el
document bàsic 1 i 2.
− Declaració de transparència: quan escaigui.
− Document de titularitat del compte per a transferència bancària: en el cas
d’aquelles entitats que disposin de compte en entitats de les finances ètiques i/o
cooperatives, donat que és un criteri de valoració, caldrà que, obligatòriament per a
sol·licitar la subvenció, presentin el full de “Sol·licitud de transferència bancària per a
pagaments a creditors” amb la diligència de conformitat de l’entitat de crèdit i signat i
segellat per la persona representant legal de la mateixa entitat o persona acreditada pel
cas de les persones físiques que es presenten, per tal que aquest sigui vàlid per la seva
valoració. Si no es presenta o el que es presenta no està segellat i/o signat, no serà
valorable. Només es demanarà, amb posterioritat a la resolució provisional, en el moment
del pagament de la subvenció concedida, si escau.
− Document d’acord en cas d’agrupacions: en el cas de persones físiques i entitats
agrupades hauran d’aportar obligatòriament, per a sol·licitar la subvenció, l’acord
signat segons el formulari que es facilita. En aquest casos, els acords hauran d’estar
signats per cadascuna de les persones representants legals (per agrupacions de persones
físiques i entre entitats agrupades amb personalitat jurídica) per poder ser valorats i
hauran d’indicar la participació i aportació de cada part de l’agrupació per a l’execució del
6
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
3 de maig del 2021

CSV: 757e-cbf1-becd-6b62

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 i/o persones físiques per a la constitució de l’agrupació.
Els models d’aquests documents estaran disponibles, dins l’any i convocatòria específica, a:
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
Les sol·licituds que no incloguin el document bàsic 1, document bàsic 2 i document bàsic 3 i
quan escaigui el document de l’acord en cas d’agrupacions, degudament complimentats i
signats, abans de la finalització del termini establert a la convocatòria, quedaran directament
excloses. Els documents bàsics 1, 2 i 3 i el document d’acord d’agrupacions, així com la
sol·licitud de transferència bancària per a pagaments a creditors 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.
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.
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. El “nom del
projecte” a subvencionar identifica el conjunt d'accions per les quals es demana la subvenció.
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/la sol·licitant, així com qualsevol canvi posterior en aquesta
adreça de correu electrònica per tal de facilitar les comunicacions per part de l’Administració,
respecte al projecte que s’executarà.
Igualment, la presentació de la sol·licitud implica la inscripció de l’Entitat al Fitxer General
d’Entitats Ciutadanes. Conforme a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garantia dels drets digitals, 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.
7. QUANTIA DE SUBVENCIÓ I CONCEPTES SUBVENCIONABLES
Per atendre les sol·licituds corresponents als àmbits i programes subvencionables, s’han
autoritzat les depeses amb càrrec a la partida pressupostària i estats de previsions de
despeses de l’exercici 2021. No obstant, aquesta partida pot ser ampliada per l’òrgan
concedent 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 amb crèdits
provinents de convocatòries anteriors que van tenir una despesa inferior a la inicialment
prevista, o com a conseqüència d’una generació, ampliació o incorporació de crèdit.
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Import màxim a sol·licitar, nombre màxim de projectes i incompatibilitats
Àmbit temàtic

A. ENFORTIMENT: Creació i
Consolidació

B. REACTIVACIÓ: Intercooperació

Modalitat

Import màxim
subvenció

Aa

8.000 €

Ab

10.000 €

Ac

4.500 €

Ad

10.000 €

Ba

40.000 €

Bb1

18.000 €

Bb2

50.000 €

La quantia de la subvenció atorgada no superarà el 80 % de la despesa total del projecte a
subvencionar, especificada al document bàsic 3 del pressupost de 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.
Es limita a un màxim d’una sol·licitud de subvenció per persona física o jurídica. Una mateixa
persona física o jurídica només pot presentar una sol·licitud per a tota la convocatòria, bé
sigui com a persona física o jurídica individual o bé com a persona física o jurídica líder d’una
agrupació d’entitats o persones físiques (l’entitat o persona física líder de l’agrupació és la
persona física o jurídica que assumeix la representació legal de l’agrupació d’entitats o
persones físiques).
Excepcionalment es permetrà que una entitat que ja hagi presentat una sol·licitud (com a
persona física o jurídica individual o com a líder d’una agrupació) pugui participar en una altra
sol·licitud com a membre d’una agrupació, però en cap cas ho pot fer com a líder de
l’agrupació.
En el cas que una mateixa entitat sigui sol·licitant en més d’una sol·licitud d’entitat agrupada;
comportarà l’exclusió de la sol·licitud de l’entitat agrupada en el seu conjunt.
En el cas que un/a mateix/a sol·licitant presenti més sol·licituds de les permeses a la
convocatòria, quedarà acceptada la primera sol·licitud per rigorós ordre de registre.
8. DURADA DELS PROJECTES
Els projectes subvencionats hauran d'iniciar-se dins de l'any objecte de la convocatòria i la
seva durada màxima serà de dotze mesos.
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9. ÀMBITS TEMÀTICS I MODALITATS DE PROJECTE
ÀMBIT
TEMÀTIC

MODALITAT
Aa

Creació de noves cooperatives i transformació, d’altres formes jurídiques
pre-existents, en cooperatives

Ab

Consolidació empresarial i escalabilitat de les iniciatives d’Economia Social i
Solidària per enfortir la seva viabilitat econòmica
Formació: Innovació i formació per a la millora de la gestió i l’obertura de
noves línies de negoci:


Ac1. Formació grupal per a persones sòcies, treballadores i
voluntàries de l’empresa/organització.



Ac2. Despeses de matriculació del personal de
l’empresa/organització en accions formatives externes o bé
despeses salarials del personal de l’empresa/organització en la
participació en accions formatives públiques o comunitàries sense
cost de matriculació.



Ac3. Pràctiques de les persones estudiants universitàries i de
formació dual de FP en organitzacions i empreses de l’ESS

B

Creació i Consolidació

REACTIVACIÓ:
Intercooperació

ENFORTIMENT:

A
Ac

Ad

Digitalització: Facilitar la transformació digital de les empreses ESS

Ba

Intercooperació de 2n i major nivell: Projectes promoguts per entitats de
l'Economia Social i Solidària o de les finances ètiques de segon nivell i
superior, que contribueixin al desplegament de l’Estratègia BCN 2030 d’ESS
de Barcelona, i tinguin per destinatàries a les seves entitats sòcies
Creació, desenvolupament i enfortiment d’ecosistemes cooperatius i
clústers d’ESS.

Bb



Bb1. Disseny i preparació



Bb2. Desenvolupament i enfortiment

10. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
L’òrgan gestor del procediment serà la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Barcelona o de l’Àrea on s’emmarca aquest Programa de subvencions.
La competència per a l’atorgament i denegació (provisionals i definitius) de les subvencions i
per la resolució dels recursos de reposició, correspondrà a la Primera Tinença d’Alcaldia, o
al/la Regidor/a titular de l’Àrea on s’emmarqui aquest Programa de subvencions.
La competència per a l’autorització, la disposició i l’obligació de les corresponents despeses
correspondrà al/la Gerent competent de l’Àrea on s’emmarca aquest Programa de
9
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subvencions, per a les subvencions atorgades, mitjançant la tramitació dels corresponents
documents comptables.
Es seguirà el procediment previst a l'apartat 14 de les bases reguladores. D'acord amb allò
que preveu l'article 24.4 de la Llei 38/2003, de subvencions, es podrà prescindir del tràmit
d'audiència quan no figurin en el procediment ni siguin considerats altres fets, al·legacions o
proves que les inicialment aportades per les interessades. En aquest cas, la proposta de
resolució tindrà el caràcter de definitiva.
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.
11. COMISSIÓ DE VALORACIÓ
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:
− Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària.
− Gerent d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica o de l’Àrea on s’emmarca aquest
Programa de subvencions.
− Directora de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària.
− Cap del Departament d’Economia Social.
− Tècnica d’Economia Social i Solidària de la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa,
Social i Solidària.
− Secretari delegat /secretària delegada (actuarà com a secretari/a de la Comissió, amb
veu i sense vot) o funcionari llicenciat en Dret.
La Comissió de valoració podrà delegar i/o consultar d’altres persones interlocutores i
informadores vinculades als territoris i l’activitat per a la valoració dels projectes presentats.
12. VALORACIÓ DEL PROJECTE
El projecte subvencionable pot tenir una puntuació màxima de 10 punts, repartida en dues
parts; 4 punts de criteris generals i 6 punts de criteris específics per a cada modalitat.
Els projectes subvencionables, 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.
13. CRITERIS GENERALS DE VALORACIÓ
Aquests criteris avaluen les característiques de les entitats sol·licitants (de les persones
físiques i jurídiques que presenten les sol·licituds) en relació amb la seva dimensió,
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trajectòria, i grau de vinculació amb els principis i valors de l’economia social, i l’Estratègia
ESS 2030 BCN:
A) Entitat (persona jurídica o agrupació de persones jurídiques o físiques): 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
− Nivell d’enxarxament a entitats de segons nivell o més, pertinença a un grup cooperatiu,
plataforma o espai d’enxarxament d’altre tipus
B) Eines de Balanç Social, Ambiental i/o de Transparència i Bon Govern de l'entitat:
0,5 punts
− Eines de balanç social de l’empresa / organització durant el 2020
− Altres eines i certificacions de l’empresa / organització durant l’any 2020 relacionades
amb la responsabilitat ambiental, transparència i bon govern, mecanisme de participació i
democràcia interna
− Forquilla salarial de l’empresa / organització
C) Vinculació de l’empresa – organització amb l’Estratègia ESS 2030 BCN: 1 punt
− L’empresa / organització pertany a un o varis sectors estratègics de l’Estratègia ESS 2030
BCN: Alimentació sostenible i agroecologia, Atenció i cura de les persones, Comerç de
proximitat, Cultura, Energia, Habitatge, Mobilitat, Tecnologia i Digital, Turisme, Tèxtil
− Vinculació de l’empresa / organització amb els reptes i palanques de l’Estratègia ESS
2030BCN: Relació amb l’economia digital, l’economia feminista, les migracions, la
transició energètica i ecològica, l’educació, i la participació i protagonisme de la joventut
en l’organització
− Adhesió a l’Estratègia ESS 2030 BCN i participació en el procés de creació o de
desenvolupament de la mateixa
D) Incorporació de la perspectiva de gènere a l’empresa/entitat: 0,5 punts
− L’empresa / organització disposa d’un Pla d’igualtat (per ser valorat cal adjuntar-lo en el
moment de presentació de la sol·licitud de subvenció)
− Valoració de les mesures d’igualtat i coresponsabilitat de gènere més enllà del pla
d’igualtat: en l’operativa de l’empresa/organització, en els seus objectius, en el seu pla
estratègic, operatiu, comercialització. (Per ser valorat caldrà adjuntar el/els document/s
en el moment de presentació de la sol·licitud de subvenció)
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E) Finances ètiques i cooperatives: 0.5 punts
L’entitat disposa d’un compte per formalitzar la subvenció amb entitats de finances ètiques o
cooperatives. (Per ser valorat es requereix que el full de transferència per ingressar la
subvenció s‘aporti en el moment de presentació de la sol·licitud de subvenció)
F) Vinculació de l’entitat amb els col·lectius en situació de vulnerabilitat: 0,5 punts
L’empresa/organització treballa amb algun o varis col·lectius en situació de vulnerabilitat,
tals com: persones amb capacitats diferents, persones migrades i racialitzades, persones
destinatàries de la renda mínima d’inserció o ingrés mínim vital, joves majors de 16 anys i
menors de 30 provinents d'institucions de protecció de menors, persones amb problemes de
drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social, interns
de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en
llibertat condicional i persones exrecluses, persones que no puguin accedir a la renda mínima
d'inserció o ingrés mínim vital, però que es trobin, segons el parer dels serveis socials
competents, en situació de risc d'exclusió, persones en atur.
14. CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ
Es detallen en cada modalitat.
15. MODALITATS DE PROJECTES
Dins Àmbit A: ENFORTIMENT: Creació i Consolidació
Aa. Creació de noves cooperatives i transformació, d’altres formes jurídiques preexistents, en cooperatives:
Persones físiques i jurídiques beneficiàries
Poden presentar sol·licitud de subvenció a aquesta modalitat les persones físiques i jurídiques
relacionades en els apartats 1.1.c i 1.1.e. de la present convocatòria.
S’estableix com a obligació de la subvenció la constitució de la cooperativa, registrada en el
registre corresponent i l’alta censal, abans de la finalització del projecte subvencionat.
Objectius de la modalitat:
− Facilitar processos de definició i gestió de la constitució de cooperatives i donar suport a la
posada en marxa de l’activitat econòmica.
− Promoure i facilitar processos de transformació d’altres formes jurídiques en cooperatives.
Descripció i tipologia de projectes subvencionables:
Són subvencionables en aquesta modalitat els projectes de creació de noves cooperatives i de
transformació d’altres formes jurídiques en cooperatives, incloses la creació de noves
cooperatives procedents de l’agrupació d’empresaris individuals.
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Despeses subvencionables:
Despeses directes:
− Nòmines i seguretat social (règim general o règim d’autònoms). Despeses salarials del
personal propi vinculat al projecte amb un màxim del 40% de l’import de subvenció.
− Treballs realitzats per professionals i empreses externes directament vinculades al
projecte subvencionat: Despeses de notaria, consultoria tècnica i jurídica, elaboracions de
plans d’empresa i plans de viabilitat, estudis de mercat, despeses de prototipatge de
productes o serveis, plans de comercialització, despeses d’execució d’un pla de
màrqueting, despeses de llicències i taxes derivades de la constitució de l’ens beneficiari o
bé la transformació d’una forma jurídica preexistent en una societat cooperativa, despeses
de llicències d’establiments i centres de treball, i despeses de projectes tècnics o de
projectes d’obres i taxes relacionades amb l’inici i el desenvolupament de l’activitat
econòmica.
Són imputables en aquesta modalitat les despeses indirectes, detallades en l’apartat 13.3. de
les bases reguladores; amb un màxim del 10% de l’import de la subvenció.
Criteris específics de valoració: fins a 6 punts.
− Pla de viabilitat empresarial del projecte subvencionable: 2 punts
− Qualitat del projecte subvencionable; innovació (en la producció o prestació del servei, en
l’organització, en la comercialització), increment i/o qualitat de l’ocupació: 2 punts
− Vinculació del projecte amb els reptes i palanques de l’Estratègia ESS 2030 BCN. El
projecte opera o té relació amb l’economia digital, l’economia feminista, les migracions, la
transició energètica i ecològica, l’educació i/o està protagonitzat, participat o adreçat a la
joventut: 1 punt
− Incorporació en projecte subvencionable d’indicadors d’avaluació de caràcter social, de
transparència i bon govern, mediambientals i de perspectiva interseccional: 1 punt
Ab. Consolidació empresarial i escalabilitat de les iniciatives d’Economia Social i
Solidària per enfortir la seva viabilitat econòmica
Persones físiques i jurídiques beneficiàries:
Poden presentar sol·licitud de subvenció a aquesta modalitat les persones físiques i jurídiques
relacionades en els apartats 1.1.a i 1.1.d. de la present convocatòria.
Objectius de la modalitat:
− Promoure processos de desenvolupament de noves activitats i/o línies de negoci.
− Promoure processos orientats a la millora substancial dels processos de producció,
prestació de serveis i sistemes de comercialització.
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− Promoure processos d’incorporació d'eines per a la gestió democràtica, i eines per a la
resolució de conflictes.
− Promoure processos d’incorporació d’eines per la millora de mesures de coresponsabilitat
de gènere.
− Promoure processos de desenvolupament i implementació d’eines i recursos de R+D+I.
Descripció i tipologia de projectes subvencionables:
Són subvencionables en aquesta modalitat els projectes de creixement i consolidació
relacionats amb l’ampliació de la capacitat productiva, augment de gamma de productes /
serveis, diversificació de mercats, projectes d’internacionalització i ampliació de mercats en
general, incorporació de noves tecnologies en la cadena de producció o prestació de serveis,
implementació de plans de comercialització i màrqueting, incorporació d’innovacions
productives o organitzatives, implementació d’eines d’I+D, així com introducció i millora
d’eines de gestió democràtica, resolució de conflictes i coresponsabilitat de gènere.
Els projectes d’I+D són projectes orientats a la creació i millora significativa de processos
organitzatius, d’un procés productiu, producte o servei que pot comprendre tant activitats
d’investigació com desenvolupament experimental.
Despeses subvencionables:
Seran subvencionables en aquesta modalitat les següents despeses elegibles definides en
l’apartat 13 de les bases reguladores que estiguin relacionades directament amb la realització
del projecte subvencionat, en concret les despeses següents:
Despeses directes:
− Nòmines i seguretat social (règim general o règim d’autònoms) del personal propi vinculat
directament i de forma significativa al projecte. Aquestes despeses de personal propi es
limiten a un màxim del 40% l’import de la subvenció.
− Treballs realitzats per professionals i empreses externes directament vinculades al
projecte subvencionat.
Són imputables en aquesta modalitat les despeses indirectes, detallades en l’apartat 13.3. de
les bases reguladores; amb un màxim del 10% de l’import de la subvenció.
Criteris específics de valoració: fins a 6 punts
− Impacte del projecte en la viabilitat empresarial i l’escalabilitat; en l’obertura de noves
línies de negoci, en el compte de resultats, en l’augment de persones beneficiàries
(clients, usuàries, treballadores, sòcies, voluntàries, qualitat de l’ocupació): 2 punts
− Qualitat del projecte subvencionable: Innovació (en la producció o prestació del servei, en
l’organització, en la comercialització), millores en R+D+I,
definició d’indicadors,
coherència en el calendari d’execució, Capacitat i recursos per gestionar i executar el
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projecte. Capacitat de permanència i sosteniment del projecte en el futur i capacitat
d’implicació amb altres agents externs implicats en el projecte: 2 punts
− Contribució del projecte als reptes i palanques de l’Estratègia ESS BCN 2030. El projecte
opera o té relació amb l’economia digital, l’economia feminista, les migracions, la transició
energètica i ecològica, el consum conscient, l’educació i/o està protagonitzat, participat o
adreçat a la joventut: 1 punt
− Impacte del projecte subvencionable en la millora dels indicadors de balanç social,
responsabilitat ambiental, transparència i bon govern de l’entitat i la incorporació de la
perspectiva interseccional: 1 punt
Ac. Formació: Innovació i formació per a la millora de la gestió i l’obertura de noves
línies de negoci
Aquesta modalitat té tres submodalitats:
− Ac1. Formació grupal per a persones sòcies, treballadores
l’empresa/organització, d’un mínim de 10 persones i de 10 hores.

i

voluntàries

de

− Ac2. Despeses de matriculació del personal de l’empresa/organització en accions
formatives externes o bé despeses salarials del personal de l’empresa/organització en la
participació en accions formatives públiques o comunitàries sense cost de matriculació.
− Ac3. Pràctiques de les persones estudiants universitàries i de formació dual de FP en
organitzacions i empreses de l’ESS.
Les sol·licituds poden contenir una proposta de projecte de formació que contingui les tres
submodalitats (Ac1, Ac2 i Ac3), dues d’elles o bé tant sols una submodalitat. En qualsevol
cas, l’import màxim de subvenció, tant si la sol·licitud conté una, dues o tres submodalitats,
serà de 4.500 €.
La memòria de justificació dels projectes haurà d’acreditar la realització de les activitats, així
com informació concreta en relació a l’impacte que ha suposat per l’organització i la seva
activitat. Així, en el cas de la modalitat Ac1 serà exigible el full de signatura de les persones
participants en l’acció grupal; en el cas Ac2, document acreditatiu de l’entitat formadora de la
participació de la persona/es participants, i en el cas Ac3 el conveni de Cooperació Educativa
amb la universitat respectiva, o bé l’Acord Formatiu de Col·laboració (en el cas de beca) o el
Contracte de formació i aprenentatge amb el Centre de Formació Professional corresponent.
Objectiu de la modalitat:
Aquesta modalitat té per finalitat donar suport a projectes d’accions formatives, internes o
externes, i pràctiques laborals de persones estudiants, que contribueixin a la millora de
gestió, de producció, d’obertura de noves línies de negoci i a l’escalabilitat dels projectes.
Persones físiques i jurídiques beneficiàries
Poden presentar sol·licitud de subvenció a aquesta modalitat les persones físiques i jurídiques
relacionades en els apartats 1.1.a, 1.1.b. i 1.1.d. de la present convocatòria.
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Ac1. Formació grupal per a persones sòcies, treballadores i voluntàries de
l’empresa/organització, d’un mínim de 10 persones i de 10 hores
Descripció i tipologia de projectes subvencionables
Formació interna a persones sòcies, treballadores i voluntàries de l’entitat. La durada mínima
de la formació grupal s’estableix en 10h per a cada persona participant, i el mínim de
persones participants s’estableix en 10 persones. Caldrà justificar en la sol·licitud la
contribució directa de les accions en la millora del projecte empresarial. La temàtica de la
formació haurà d’estar relacionada amb les següents matèries:
a) Formació especialitzada, tècnica, en el camp de producció i prestació de serveis de
l’organització/empresa sol·licitant.
b) 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’Economia Social i Solidària.
c) Qualsevol altre projecte que acompleixi l’objectiu general de la modalitat.
Es podran organitzar sessions de formació compartides per diferents entitats d’economia
social i solidària, per tal d’optimitzar recursos i temps destinat a la realització de les accions, i
afavorir la intercooperació.
Despeses subvencionables
− Honoraris dels formadors/es externs. El preu màxim hora es fixa en 60 euros / hora inclòs
IRPF si escau, no inclou l‘IVA en cas que la formació no estigui exempta.
− Lloguer de béns immobles directament vinculats a la realització de la formació.
− Adquisició de materials i béns consumibles necessaris per la realització de la formació.
− Transport – missatgeria directament vinculats amb la realització de la formació.
− Assegurances
− Viatges i desplaçaments vinculats amb la realització de la formació. Aquesta despesa es
limita a un màxim d’un 10% de l’import de la subvenció.
No són imputables en aquesta submodalitat cap despesa indirecta de les detallades en
l’apartat 13.3 de les bases reguladores.
Obligacions específiques de la modalitat:
Els materials produïts: de difusió, estudis, informes o materials didàctics utilitzats, etc. en el
cas de tractar-se de despesa elegible de la subvenció, hauran de tenir llicència Creative
Commons -Compartir Igual- (share a like) i no podrà tenir la condició –Sense Obres
Derivades- (no derivate Works).
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Ac2. Despeses de matriculació del personal de l’entitat en accions formatives
externes o bé despeses salarials del personal de l’empresa/organització en la
participació en accions formatives públiques o comunitàries sense cost de
matriculació
Descripció i tipologia de projectes subvencionables:
Suport al finançament de despeses de matriculació en formació externa realitzada per a
persones sòcies, treballadores i voluntàries de les empreses/organitzacions beneficiàries,
O bé despeses salarials de les persones treballadores en assistència a cursos de formació
realitzats per les administracions públiques, universitats i ateneus cooperatius, sense cost de
matriculació per als participants.
Caldrà justificar en la sol·licitud la contribució directa de les accions en la millora del projecte
empresarial. La formació ha d’estar relacionada amb:
a) Gestió empresarial.
b) Formació tècnica especialitzada en l’àmbit de producció o prestació de serveis de
l’organització/empresa sol·licitant.
c) Gestió democràtica, gestió cooperativa, sostenibilitat ambiental i social, perspectiva de
gènere, que incorporin valors de l’economia feminista i de les cures.
Despeses subvencionables:
− Despeses de matriculació en accions formatives externes.
− Fins al 30% de les despeses salarials de les persones treballadores de l’entitat beneficiària
de la subvenció, només pels casos que participin en accions formatives de les
administracions públiques, universitats i ateneus cooperatius i equivalents a les hores
efectivament dedicades a aquesta formació.
No són imputables en aquesta submodalitat cap despesa indirecta de les detallades en
l’apartat 13.3 de les bases reguladores.
Requisits específics de la submodalitat:
L’empresa/organització ha d’optar entre sol·licitar subvenció per a despeses de matriculació
externa o sol·licitar subvenció per a despeses salarials.
La formació externa a subvencionar ha de tenir una durada mínima de 150 hores i/o un cost
mínim de 600€ per a cada participant.
Per poder justificar despeses salarials de les persones treballadores de l’entitat beneficiària de
la subvenció, la durada mínima de les formacions de totes les persones participants haurà de
ser de mínim 40h entre totes les persones participants de l’empresa/organització.
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Caldrà acreditar l’assistència i/o superació de les activitats formatives en el període de
justificació, mitjançant certificat de l’entitat proveïdora de la formació on constin les hores,
dates i persona/es formada/es de l’empresa/organització.
Ac3. Pràctiques de les persones estudiants universitàries i de formació dual de FP
en entitats i empreses de l’ESS
Descripció i tipologia de projectes subvencionables:
Programa d’ajuts econòmics per promoure la realització de pràctiques curriculars i
extracurriculars d’estudiants universitaris, i pràctiques d’estudiants de Formació Professional
en Dual en cicles de formació professional, en organitzacions i empreses de l’ESS (en
modalitat beca o contracte laboral).
En el moment de la sol·licitud no serà necessari disposar del Conveni de Cooperació Educativa
signat amb la Universitat, o l’Acord Formatiu de Col·laboració (o contracte de formació i
aprenentatge) signat entre el centre de FP i l’entitat sol·licitant de la subvenció, que caldrà
adjuntar en el moment de la justificació. Si serà exigible en el moment de presentar la
sol·licitud per a la seva valoració: la definició del lloc de pràctiques; funcions, objectius
d’aprenentatge, sistema de tutories i remuneració previstes, que s’especificaran en el
formulari de sol·licitud.
Requisits específics:
L’alumnat susceptible de ser beneficiari dels ajuts han de ser persones residents a la ciutat o
bé estar matriculat en universitats o centres de formació de la ciutat de Barcelona.
El programa de pràctiques dels alumnes ha de ser d’una durada mínima de 400 hores.
Només pot presentar-se una sol·licitud per un lloc de pràctiques per entitat sol·licitant.
Serà exigible en el moment de la justificació presentar el Conveni de Cooperació Educativa
amb la universitat respectiva, o bé l’Acord Formatiu de Col·laboració (en el cas de beca) o el
Contracte de formació i aprenentatge amb el Centre de Formació Professional corresponent.
La formalització de les pràctiques, el desenvolupament del contingut, avaluació i seguiment
s’ajustarà a la normativa vigent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i
d’altres normes que li siguin d’aplicació.
Caldrà donar d’alta a l’alumne/a en la seguretat social com a alumne/a en pràctiques (tant
per pràctiques curriculars com extracurriculars universitàries com per als alumnes de FP en
formació dual –modalitat beca-).
Caldrà remunerar l’alumne/a en pràctiques universitàries (curriculars o extracurriculars) amb
un cost brut hora mínim de 6€/hora o superior.
Caldrà remunerar l’alumne/a segons la modalitat d’FP dual escollida com a mínim d’acord
amb la normativa específica que estableix el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya o superior.
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Despeses subvencionables:
− Despeses d’ajut econòmic –beca- de l’estudiant en pràctiques.
− Despeses de seguretat social de l’alumne en pràctiques.
− Despeses del contracte laboral de la formació dual, modalitat contracte de formació i
aprenentatge.
− Despeses de gestió associades a la tramitació del Conveni de Cooperació Educativa o
l’Acord Formatiu de Col·laboració.
No són imputables en aquesta modalitat cap despesa indirecta de les detallades en l’apartat
13.3 de les bases reguladores.
Criteris específics de valoració per a la submodalitat Ac1: fins a 6 punts.
− Qualitat de la proposta formativa: Continguts, metodologia, currículum dels formadors/es
relacionada amb la matèria i/o trajectòria del centre organitzador en l'àmbit objecte de
formació: 1 punt
− Impacte de la formació en l’obertura de noves línies de negoci, millores en R+D+I, en la
viabilitat econòmica i/o escalabilitat de l’entitat: 1 punt
− L’activitat de formació afecta a més d’una entitat i/o el projecte de formació té impacte en
l’enfortiment de la intercooperació i l’enxarxament amb el sector econòmic d’activitat,
amb el territori d’actuació i/o amb l’àmbit de l’Economia Social i Solidària: 1 punt
− Nombre de persones (treballadores, sòcies, voluntàries) participants: 1 punt
− Temàtica de la formació que no estigui coberta pels fons públics (administració, àmbit ESS
i universitats): 1 punt
− Impacte de la formació en la millora dels indicadors de balanç social, responsabilitat
ambiental i transparència i bon govern de l’entitat, i perspectiva interseccional: 1 punt
Criteris específics de valoració per a la submodalitat Ac2: fins a 6 punts
− Impacte de la formació en l’obertura de noves línies de negoci, millores en R+D+I, en la
viabilitat econòmica i/o escalabilitat de l’entitat: 3 punts
− Qualitat de la proposta formativa: Continguts, metodologia, currículum formadors/es
relacionada amb la matèria i/o trajectòria del centre organitzador en l'àmbit objecte de
formació: 2 punts
− Impacte de la formació en la millora dels indicadors de balanç social, responsabilitat
ambiental i transparència i bon govern de l’entitat, i perspectiva interseccional: 1 punt
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Criteris específics de valoració per a la submodalitat Ac3: fins a 6 punts.
− Qualitat del pla de pràctiques i impacte en la millora d’aprenentatges de l’alumne/a
(objectius d’aprenentatge i funcions, pla de seguiment i tutories previst, recursos aportats
per l’empresa a l’alumnat -materials, lloc de treball...): 2 punts
− Millora de les remuneracions de les beques superiors als mínims establerts per a cada
tipologia de pràctiques: 1 punt
− Estada de pràctiques superiors a les mínimes establertes de 400 hores: 1 punt
− Impacte de les pràctiques en la millora de la igualtat de gènere de l’entitat i/o a la seva
activitat i a les persones destinatàries i que incorporin de manera efectiva i integral la
perspectiva interseccional en el seu plantejament: 1 punt
− La sol·licitud incorpora el Conveni de Cooperació Educativa amb la universitat respectiva,
o bé l’Acord Formatiu de Col·laboració (en el cas de beca) o bé el Contracte de formació i
aprenentatge amb el Centre de Formació Professional corresponent: 1 punt
En el cas que una sol·licitud contingui més una submodalitat es valoraran separadament i es
realitzarà una mitjana.
Ad. Digitalització: Facilitar la transformació digital de les empreses i organitzacions
de l’ESS
Persones físiques i jurídiques beneficiàries
Poden presentar sol·licitud de subvenció a aquesta modalitat les persones físiques i jurídiques
relacionades en els apartats 1.1.a i 1.1.d. de la present convocatòria.
Objectius de la modalitat:
Afavorir la incorporació d’eines digitals en la gestió empresarial de l’organització per
incrementar la viabilitat, l’escalabilitat i el creixement amb criteris de sostenibilitat i codi
obert, així com la intercooperació digital de l’ESS.
Descripció i tipologia de projectes subvencionables:
Transformació de l’empresa/organització amb nous serveis digitals.
Digitalització de productes: Creació de continguts digitals associats als productes per la seva
utilització en plataformes de venda en línia.
Obtenir una presència activa a Internet. Serveis de màrqueting digital:
− Elaboració i posada en marxa de pla de màrqueting digital.
− Campanyes de publicitat on-line (publicitat a cercadors, display, xarxes socials, portals,
etc).
− Posicionament a cercadors.
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− Analítica web i xarxes socials.
Venda en línia a través de plataformes existents (marketplaces, apps i d’altres):
− Subscripció a plataformes de venda en línia.
− Gestió i publicació de catàlegs en plataformes de venda en línia.
Implementació de la venda en línia:
− Desenvolupament i posada en marxa d’una botiga en línia.
− Gestió i publicació de catàlegs.
− Integració amb passarel·les de pagament.
Digitalització dels processos de l’empresa o organització.
Sistemes de cartelleria o senyalització digital amb gestió de continguts i analítica de dades:
− Despeses d’implantació de Software i hardware de cartelleria (no inclou la despesa de
compra)
− Digitalització de continguts i productes de l’empresa o organització.
Despeses d’implantació de sistemes de gestió informatitzada (no inclou la despesa de
compra):
− Del Software i hardware de terminal punt de venda connectat a Internet.
− Del Software i hardware de terminal de cobrament automàtic.
Despeses d’implantació de sistemes de gestió de clients (CRM):
− Integració de sistemes d'informació.
Implantació de sistemes digitals per afavorir la participació i la gestió democràtica de
l’empresa i organització:
− Digitalització de processos deliberatius; presa de decisions, avaluació de processos i
productes, avaluació de satisfacció de clients i proveïdors, de persones treballadores,
persones sòcies.
− Digitalització de processos per incorporar la participació de persones treballadores, clients,
proveïdors i persones sòcies en el disseny i processo de producció i/o prestació de serveis.
Disseny i implementació dels processos logístics:
− Digitalització de la gestió de comandes.
− Digitalització de la gestió d'emmagatzematge.
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− Big Data i informació en temps real.
− Integració amb operadors de logística i distribució.
− Desenvolupament de serveis d’agrupació logística.
− Transport intel·ligent (implementació de sensors i beacons)
− Mesures que fomentin la seguretat en el transport.
Desenvolupament d’infraestructures tecnològiques comunitàries o col·laboratives i oberta de
tecnologies lliures (xarxes Internet de les coses, antenes i fibra, etc.) o promoció de
procomuns digitals com a “béns comuns urbans” de l’ESS.
Despeses subvencionables:
Despeses directes:
− Nòmines i seguretat social (règim general o règim d’autònoms) del personal propi vinculat
directament al projecte. Aquestes despeses de personal propi es limiten a un màxim del
40% l’import de la subvenció.
− Treballs realitzats per professionals i empreses externes directament vinculades al
projecte subvencionat: de disseny, implementació, formació i altres relacionades amb el
desenvolupament del projecte.
− Quotes d’inscripció, lloguer de sistemes de software i hardware i manteniment.
Són imputables en aquesta modalitat les despeses indirectes, detallades en l’apartat 13.3. de
les bases reguladores; amb un màxim del 10% de l’import de la subvenció.
Criteris específics de valoració: fins a 6 punts
− Qualitat del projecte subvencionable: Innovació (en la producció o prestació del servei, en
l’organització, en la comercialització), en la viabilitat econòmica, en l’obertura de noves
línies de negoci, millores en R+D+I, i/o escalabilitat de l’entitat: 2 punts
− Grau de digitalització i comercialització electrònica del projecte o nivell de maduració
tecnològica del projecte: 1 punt
− Vinculació del projecte amb reptes i palanques de l’Estratègia ESS BCN 2030. El projecte
opera o té relació amb, l’economia feminista, les migracions, la transició energètica i
ecològica, l’educació i/o està protagonitzat, participat o adreçat a la joventut: 1 punt
− Impacte del projecte en el reforç les aliances i sinergies en l’àmbit de l’Economia Social i
Solidària, el comerç de proximitat i la creació de Mercat Social: 0,5 punts
− Grau d’utilització de programari lliure i dades obertes: 1 punt
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− Impacte del projecte subvencionable en la millora dels indicadors de balanç social,
responsabilitat ambiental, transparència i bon govern de l’entitat, i perspectiva
interseccional: 0,5 punts
15B. REACTIVACIÓ: Intercooperació
Ba. Intercooperació de 2n i major nivell: Projectes promoguts per entitats de
l'Economia Social i Solidària o de les finances ètiques de segon nivell i superior, que
contribueixin al desplegament de l’Estratègia ESS 2030 BCN de Barcelona, i tinguin
per destinatàries a les seves entitats sòcies
Persones jurídiques beneficiàries
Poden presentar sol·licitud de subvenció a aquesta modalitat les entitats de segon i superior
nivell, que agrupin entitats de primer nivell dels diferents àmbits de l’Economia Social i
Solidària especificats en l’apartat 1.1.a de la present convocatòria, que recullin com a objecte
social als seus estatuts l'enfortiment d'entitats de l’Economia Social i Solidària i/o que així ho
contempli el seu pla de treball aprovat, i que hagi estat un dels seus objectius durant els tres
últims anys:
− Entitats representatives i/o referents en algun dels àmbits de l’Economia Social i Solidària
(Confederacions, Federacions,...) i/o sòcies de l’AESCAT -Associació d’Economia Social de
Catalunya
− Associacions empresarials representatives i/o referents en algun dels àmbits de l'ESS.
− Entitats representatives i/o referents de les finances ètiques.
Objectius de la modalitat:
− Promoure projectes impulsats des de les entitats representatives o referents de la ESS
que contribueixin al desenvolupament de l’Estratègia BCN 2030 ESS en general i als
projectes de ciutat definides en la mateixa en particular.
− Promoure l’articulació sociopolítica i socioempresarial de l’àmbit representatiu de l’entitat.
Descripció i tipologia de projectes subvencionables:
Projectes relacionats amb els projectes de ciutat de l’Estratègia BCN 2030 ESS:
− Impuls i plans estratègics sectorials de l’ESS.
− Fons de finançament i inversió de l’ESS.
− Pols cooperatius de ciutat i Ateneu Cooperatiu de Barcelona.
− Contractació pública responsable i ESS.
− Observació i anàlisi de l’ESS, mapeig i avaluació de l’ESS a la ciutat.
− Consum conscient i mercat social.
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− Som ESS: Relat propi i compartit de l’ESS.
− Xarxa de recursos i espais per l’enfortiment de l’ESS.
− Impuls d’estratègies territorials a districtes i barris.
− Educació i formació per desenvolupar l’ecosistema d’economia social.
Instruments de suport per al creixement de les seves entitats associades.
Requisits específics de la modalitat
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.
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, amb un límit màxim de 1.500 €.
Obligacions específiques de la modalitat
Els materials produïts de difusió, estudis, informes o materials didàctics utilitzats, etc. en el
cas de tractar-se de despesa elegible de la subvenció, hauran de tenir llicència Creative
Commons -Compartir Igual- (share a like) i no podrà tenir la condició –Sense Obres
Derivades- (no derivate Works).
Despeses subvencionables
Seran subvencionables en aquesta modalitat les següents despeses elegibles:
− Retribucions i seguretat social (règim general o règim d’autònoms) del personal propi
vinculat/da directament i de forma significativa al projecte subvencionable.
− Treballs realitzats per professionals i empreses externes directament vinculades a
l’acompanyament de processos de l’entitat i amb les seves associades.
− Lloguer de bens immobles directament vinculats al projecte subvencionable.
− Adquisició de materials
subvencionable.
− Publicitat i propaganda
subvencionable.

i
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activitats

íntegrament

directament

imputables
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projecte
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al

projecte

− Viatges i desplaçaments imputables a les activitats del projecte subvencionable (amb un
límit del 10% de la subvenció).
− Despeses de l’informe d’auditoria.
− Altres despeses que de manera justificada puguin imputar-se directament al projecte
subvencionable.
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Es limita amb un màxim del 50% l’import de la subvenció per a despeses de personal propi
de nova contractació assignat al projecte subvencionat (retribucions i seguretat social –règim
general o autònoms-), si el personal propi té una antiguitat anterior a la data d’inici del
projecte subvencionat el percentatge màxim de la subvenció de personal propi serà d’un
20%.
Les despeses indirectes imputades al projecte, detallades en l’apartat 13.3. de les bases
reguladores, no podran superar el 10% de l’import de la subvenció.
Criteris específics de valoració: fins a 6 punts.
− Nombre d’entitats de primer o segon nivell implicades en el desenvolupament del projecte
i nombre d’entitats beneficiàries de les accions del projecte subvencionable: 1,5 punts
− Contribució al desenvolupament de l’Estratègia ESS 2030 BCN en general i en el
desenvolupament de les palanques estratègiques en particular: Consum conscient i
transformador, compra pública i contractació pública, Educació, Finançament, Gestió
pública deliberativa, intercooperació i creació de mercat social: 1’5 punts
− Qualitat de la proposta, orientació a l’aplicació pràctica, innovació i impacte esperat del
projecte subvencionable en les entitats associades i en el conjunt del teixit de l’ESS a la
ciutat: 2 punts
− Impacte del projecte subvencionable en la visualització de l’àmbit de l’Economia Social i
Solidària en els sectors econòmic, i a nivell territorial. I productes associats a la proposta i
eines i activitats de comunicació associades que fomentin el coneixement de l’Estratègia
ESS 2030 BCN: 0,5 punts
− Efectes del projecte a subvencionar en la millora de la igualtat de gènere de l’entitat i/o a
la seva activitat i a les persones destinatàries i que incorporin de manera efectiva i
integral la perspectiva interseccional en el seu plantejament: 0,5 punts
Bb. Creació, desenvolupament i enfortiment d’ecosistemes cooperatius i clústers
d’ESS
Aquesta modalitat té dues submodalitats.
− Bb1. Disseny i preparació.
− Bb2. Desenvolupament i enfortiment.
Els sol·licitants han d’escollir una o altra submodalitat en la seva sol·licitud de subvenció. No
és possible presentar-se a les dues
Persones jurídiques beneficiàries:
Poden presentar sol·licitud de subvenció a aquesta modalitat els grups cooperatius i les
persones jurídiques relacionades en l’ apartat 1.1.b de la present convocatòria.
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Objectius de la modalitat:
-

Promoure la creació de nous ecosistemes cooperatius i reforçar els ja existents donant
suport al desenvolupament de nous projectes o nous instruments.
S’entén per ecosistema cooperatiu l’agrupació física de cooperatives i entitats d’ESS que
comparteixen espais físics unitaris o agrupats a una àrea territorial identificable i
compacta –de barri o districte- o bé que comparteixen recursos significatius i clarament
identificables, ja sigui per activitats de treball d’oficina o producció, o bé per
comercialització de productes o serveis, amb vocació de generar dinàmiques de
col·laboració i cooperació aprofitant la proximitat i els recursos comuns.

-

Promoure la creació de nous clústers o hubs sectorials de l’ESS i reforçar dels ja existents
donant suport al desenvolupament de nous projectes o instruments.
S’entén per clúster o hub sectorial de l’ESS l’agrupació estable amb vocació de
consolidació de cooperatives i entitats d’ESS d‘un mateix sector econòmic (horitzontal) o
amb vincles en relació a la seva activitat econòmica en vers la cadena de producció o
comercialització (vertical) que posi en comú recursos de producció, accions de
comercialització, serveis de gestió, recursos d’innovació o tecnològics, transferència de
coneixement o d’altres similars amb una estructura de governança i treball tècnic estable i
compartida.

Tipologia de projectes subvencionables:
Projectes dels grups cooperatius i acords d’intercooperació de les entitats i empreses de
l’economia social i solidària amb altres organitzacions i empreses, en les que almenys dues de
les organitzacions siguin organitzacions o empreses de l’ESS i que el funcionament i
plantejament del projecte conjunt segueixi els principis de l'ESS, ja sigui per la creació de
nous grups cooperatius i per al disseny o bé l’execució de projectes d’intercooperació de
creació i enfortiment d’ecosistemes cooperatius, clústers i hubs sectorials d’ESS.
La submodalitat “Bb1 Disseny i preparació” dóna suport als treballs de preparació i disseny
durant la present convocatòria 2021 per a projectes que es vulguin desenvolupar durant les
anualitats 2022 i 2023. Es treballarà, en el possible suport financer d’aquests projectes
d’intercooperació , en el marc de l’Estratègia ESS 2030 BCN i el nou PIESS 2021-2023..
En aquesta submodalitat són subvencionables també els treballs del grups cooperatius i els
acords de cooperació de les entitats agrupades que dissenyin projectes per intentar obtenir
finançament dels fons Next Generation de l’UE o similars que puguin aparèixer en el marc
dels fons públics per la reactivació i transformació del model econòmic.
El projectes de preparació i disseny de la submodalitat Bb1, hauran de lliurar a la seva
finalització un producte que haurà de contenir:
Tant pels grups cooperatius com per les entitats agrupades:
− La descripció de la necessitat i oportunitat de la creació del nou grup cooperatiu i/o la
creació de l’ecosistema cooperatiu o el hub sectorial.
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− El pla d’operacions, pressupost i calendari d’execució que demostri la viabilitat i
sostenibilitat del projecte en la fase d’execució 2022-2023.
− Els possibles acords públics-privats necessaris pel seu desenvolupament així com el
possible suport financer públic pel seu desplegament.
− Una memòria del procés realitzat pels treballs de preparació i disseny indicant les
diferents accions dutes a terme d’acord amb el projecte subvencionat.
Per les entitats agrupades:
− Els acords i responsabilitats en el disseny de cada entitat agrupada.
− La definició del acords i compromisos financers que s’establiran en la fase de disseny i en
la fase posterior de desenvolupament.
La submodalitat “Bb2 Desenvolupament i enfortiment” dóna suport als projectes
d’intercooperació d’ecosistemes cooperatius i clústers sectorials dels grups cooperatius i els
acords de cooperació ja existents, o en processos de maduració sòlids, que al menys
comencin la seva execució al llarg de 2021.
Despeses subvencionables:
Seran subvencionables en aquesta modalitat el conjunt de despeses elegibles definides en
l’apartat 13 de les bases reguladores que estiguin relacionades directament amb la realització
del projecte subvencionable. En aquesta modalitat s’acceptarà la imputació de despeses de
personal propi i directament vinculat al projecte de les entitats participants de l’acord de
cooperació.
Es limita amb un màxim del 50% l’import de la subvenció per a despeses de personal propi
de nova contractació assignat al projecte subvencionat (retribucions i seguretat social –règim
general o autònoms-); en el cas personal propi amb antiguitat anterior a la data d’inici del
projecte subvencionat el percentatge màxim de la subvenció de personal propi serà d’un
30%.
Les despeses de lloguer d’immobles es limiten a un màxim del 25% si es tracta d’un nou
espai físic necessari pel desenvolupament del projecte subvencionable. En el cas de lloguers
d’immobles no relacionats directament amb el desenvolupament del projecte les despeses de
lloguer s’imputaran a les despeses indirectes amb el límit establert per aquestes.
Les despeses indirectes imputades al projecte, detallades en l’apartat 13.3. de les bases
reguladores, no podran superar el 10% de l’import de la subvenció.
No seran elegibles factures d’empreses emeses entre les entitats participants de l’acord de
cooperació.
Criteris específics de valoració de la submodalitat Bb1: fins a 6 punts
− Definició de la necessitat i oportunitat de la creació del nou grup cooperatiu i/o de la
creació o enfortiment de l’ecosistema cooperatiu o hub sectorial a dissenyar, i relació
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amb els sectors econòmics prioritaris i projectes de ciutat de l’Estratègia ESS 2030 BCN,
tenint present la seva orientació a la transició ecològica i energètica: 2 punts
− Grau de definició del disseny del projecte:
Abast de l’estudi de viabilitat esperat
(econòmic, operacions, comercialització, calendari d’execució, etc), descripció d’altres
participants i d’aliances necessàries: 2 punts
− Previsió del creixement quantitatiu amb el desenvolupament del projecte, tant pels grups
cooperatius com de les entitats agrupades: membres, base social (persones clients,
associades i/o treballadores) i facturació anual: 1 punt
− Participació de centres universitaris i/o centres d’investigació i d’entitats representatives i
de 2n nivell de l’ESS en el disseny del projecte: 0’5 punts
− Efectes del projecte a subvencionar en la millora de la igualtat de gènere de l’entitat i/o a
la seva activitat i a les persones destinatàries i que incorporin de manera efectiva i
integral la perspectiva interseccional en el seu plantejament: 0,5 punts
Criteris específics de valoració de la submodalitat Bb2: fins a 6 punts
− Impacte del projecte
en la viabilitat econòmica de les empreses i organitzacions
participants, en l’obertura de noves línies de negoci, millores en R+D+I, i/o escalabilitat
dels participants i en la creació de nova ocupació i estabilitat de l’existent: 2 punts
− Relació del projecte amb els sectors econòmics prioritaris i projectes de ciutat de
l’Estratègia ESS 2030 BCN, , tenint present la seva orientació a la transició ecològica i
energètica: 1’5 punts
− Previsió del creixement quantitatiu, amb el desenvolupament del projecte, tant pels grups
cooperatius com de les entitats agrupades: membres, base social (persones clients,
associades i/o treballadores) i xifra de facturació: 1 punt
− Grau de maduresa, viabilitat i sostenibilitat del projecte d’intercooperació a executar: 1
punt
− Efectes del projecte a subvencionar en la millora de la igualtat de gènere de l’entitat i/o a
la seva activitat i a les persones destinatàries i que incorporin de manera efectiva i
integral la perspectiva interseccional en el seu plantejament: 0,5 punts
16. JUSTIFICACIÓ I CONTROL
La justificació final s’ha de dur a terme en el termini màxim de dos mesos des de la
finalització del projecte subvencionat. És del tot imprescindible presentar la justificació amb
els model publicats per la convocatòria anual específica, així com emplenar totes i cadascuna
de les dades i declaracions incloses en ells tal i com es detallen a les bases reguladores
d’aquesta convocatòria.
En relació amb l’article 19 de les Bases reguladores de la convocatòria, als efectes de la
justificació, en el cas de presentació de factures electròniques, caldrà adjuntar una declaració
signada de la persona beneficiària i/o representant legal de l’entitat conforme les factures
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aportades són les úniques originals (no hi ha altres impressions de les mateixes factures
presentades al mateix temps, als efectes i amb les condicions de la justificació de la
subvenció municipal, en altres administracions públiques).
Així mateix, en el cas de la presentació telemàtica de la justificació, les factures o documents
probatoris equivalents de les subvencions atorgades, que acompanyin a la mateixa, caldrà
que estiguin diligenciats per la persona representant legal del/la beneficiari/ària de la
subvenció, fent constar “Aquest document s’ha utilitzat per justificar una subvenció atorgada
per l’Ajuntament de Barcelona”
Les empreses i organitzacions beneficiàries de les subvencions, s’hauran de comprometre a
conservar els documents originals durant quatre anys, ja que podran ser requerides per part
de l’Administració per aportar-los, si escau.
La no realització de l'activitat subvencionada o l'incompliment de les condicions que van ser
considerades per a l'atorgament de la subvenció, així com la manca de justificació o la
justificació incompleta o incorrecta de l'activitat subvencionada, pot comportar el
reintegrament total o parcial de la subvenció per part de la persona beneficiària.

Barcelona, 25 de març del 2021. La secretaria delegada de la Gerència d’Economia, Recursos
i Promoció Econòmica, Beatriz Julve Suero.
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