




OBJECTE DE LA 
CONVOCATÒRIA 

Enguany es destinen un total d'1’2 
milions d‘€ a subvencionar 

projectes que fomentin activitats 

d'interès públic o social per la ciutat 

de Barcelona i que tinguin per 
finalitat reactivar i enfortir les 
empreses i organitzacions de l’ESS 
i 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 2021-2023 .  

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  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. 
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FINALITATS I 
OBJECTIUS DE LA 
CONVOCATÒRIA 

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 2021-2023 .   

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.  

-Impulsar 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.  

-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. 
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Àmbit A 
ENFORTIMENT 
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— 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 .  

— Ac. Formació: Innovació i formació per a la millora de la gestió i l’obertura 

de noves línies de negoci. 

— Ad. Digitalització: Facilitar la transformació digital de les empreses ESS. 

  

Àmbit B 
REACTIVACIÓ  

des de la 

INTERCOOPERACIÓ 

— Ba. Intercooperació Intercooperació de 2n i major nivell 

— Bb. Creació, desenvolupament i enfortiment d’ecosistemes 

cooperatius i clústers d’ESS:   

 Bb1. Disseny i preparació   

 Bb1. Desenvolupament i enfortiment.   
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ENFORTIMENT REACTIVACIÓ  

des la INTERCOOPERACIÓ

Creació i 
Transformació

8.000€ 
Intercooperació, entitats de segon 
o major nivell 

40.000 € 

Consolidació
10.000 € 

Creació, desenvolupament i 
enfortiment d’ecosistemes 
cooperatius i clústers d’ESS 

Formació
4.500 € 

Preparació i Disseny  
18.000 € 

 

Àmbits temàtics i modalitats 

Digitalització
10.000 € 

Desenvolupament i enfortiment 
 

50.000 € 



MARC LEGAL 
D’AQUESTA 
CONVOCATÒRIA 

Bases reguladores i convocatòria: 

Es publicaran el primer dia que s’obri la convocatòria, dins la pàgina web de 

subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. Cal trobar un cop dins enllaç, la  

convocatòria i any específic: 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions 

 

SI US PLAU: 

 

 És molt important i necessari, llegir-les abans per poder decidir la presentació 

d’una proposta a subvencionar dins aquesta convocatòria específica. 

 

 És diferent de les convocatòries d’anys anteriors i/o d’altres convocatòries de 

subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 

 

 És el marc legal d’aquestes subvencions , on s’explicita tot el que regularà els 

projectes que rebin subvenció fins a la seva justificació final 
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Modalitat Aa 

Creació de cooperatives i 
transformació en noves  



Creació de cooperatives i 
transformació en noves  

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

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 i despeses 
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.  

Despeses subvencionables: 

-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.  

 

 

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 
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Modalitat Ab 

Consolidació empresarial 
i escalabilitat de les 
iniciatives d’ESS per 
enfortir la seva viabilitat 
econòmica 



Consolidació 

Ab. Consolidació empresarial i 
escalabilitat de les iniciatives 
d’ESS per enfortir la seva 
viabilitat econòmica. 

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. 

-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 i 
despeses 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 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 
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Modalitat Ac 

Formació 

Innovació i formació per a 
la millora de la gestió i 
l’obertura de noves línies 
de negoci 

 



Formació 

Ac. 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 i voluntàries de 
l’empresa o organització, d’un mínim 
de 10 persones i de 10 hores. 

-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. 

Objectius 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. 

 

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. 
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Formació 

Ac1. Formació grupal per a 

persones sòcies, treballadores 

i voluntàries de l’empresa o 

organització, d’un mínim de 
10 persones i de 10 hores. 

Obligacions específiques de la 

submodalitat:: 

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). 

Descripció i tipologia de projectes i despeses 
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. 

 

Criteris específics de valoració de 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 
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Formació 

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. 

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.  

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.  

Descripció i tipologia de projectes i despeses 
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. 

 

 

 

Criteris específics de valoració de 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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Formació 

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

Requisits específics de la submodalitat: 

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. 

Descripció i tipologia de projectes i despeses 
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. 

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 de 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 
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Modalitat Ad 

Digitalització 

Facilitar la transformació 
digital de les empreses i 
organitzacions de l’ESS 



Digitalització 

Ad. Facilitar la transformació digital de les 
empreses i organitzacions de l’ESS 

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 i despeses 
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.  

- Analítica web i xarxes socials. 

 

Venda en línia a través de plataformes 
existents (marketplaces, apps i d’altres) 

Implementació de la venda en línia 

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 sistemes de 
gestió informatitzada (no inclou la despesa 
de compra) 

Despeses d’implantació de sistemes de 
gestió de clients (CRM) 

Implantació de sistemes digitals per 
afavorir la participació i la gestió 
democràtica de l’empresa i organització 

Disseny i implementació  dels processos 
logístics 

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 

-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 

Enfortim l’Economia Social i Solidària, 2021 
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Modalitat Ba 

Intercooperació de 2n i 
major nivell 

Projectes promoguts per entitats 
de l’ESS o de les finances ètiques 
de segon nivell i superior, que 
contribueixin al desplegament de 
l’Estratègia ESS 2030 BCN i tinguin 
per destinatàries a les seves 
entitats sòcies 
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Intercooperació de 2n i major nivell 

 

Ba. Projectes promoguts per entitats de l’ESS o 

de les finances ètiques de segon nivell i 

superior, que contribueixin al desplegament 

de l’Estratègia ESS 2030 BCN i tinguin per 

destinatàries a les seves entitats sòcies 
 

 

 

 

 

 

Descripció i tipologia de projectes: 
 

Relacionats amb els projectes de ciutat 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.  

• 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.  

 

 

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.  

 
 

Despeses subvencionables: 
 

• 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  

• Adquisició de materials i béns consumibles 

íntegrament imputables al projecte 

subvencionable. 

• Publicitat i propaganda de les activitats 

directament vinculades al projecte 

subvencionable. 

• Viatges i desplaçaments imputables a les activitats 

del projecte subvencionable (límit del 10% sub). 

• Despeses de l’informe d’auditoria.  

• Altres despeses imputables que de manera 

justificada puguin imputar-se directament  
 

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, si el 

personal propi té una antiguitat anterior a la data 

d’inici del projecte subvencionat el percentatge 

màxim serà d’un 20%.  

Les despeses indirectes imputades al projecte,  no 

podran superar el 10% de l’import de la subvenció. 
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Intercooperació de 2n i major nivell 

 

Ba. Projectes promoguts per entitats de l’ESS o 

de les finances ètiques de segon nivell i 

superior, que contribueixin al desplegament 

de l’Estratègia ESS 2030 BCN i tinguin per 

destinatàries a les seves entitats sòcies 
 

 

 

 

 

 

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 

Requisits i obligacions específiques: 
 
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 €. 
 
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). 
 



Modalitat Bb 
Creació, desenvolupament i 
enfortiment d’ecosistemes 
cooperatius i clústers d’ESS 

Bb1 

Disseny i preparació.   



Modalitat Bb 

Creació, desenvolupament i enfortiment 
d’ecosistemes cooperatius i clústers d’ESS 

Bb1Disseny i preparació.  

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.  

 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 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. 

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.  

Criteris específics de valoració: 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  
amb els sectors econòmics prioritaris i projectes de ciutat 
Estratègia ESS 2030BCN tenint present l’orientació a la 
transició ecològica energètica: 2punts 

-Grau de definició del disseny del projecte:  Abast de l’estudi 
de viabilitat esperat (econòmic, operacions, comercialització, 
calendari d’execució),descripció altres participants i aliances 
necessàries: 2punts 

-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 
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Modalitat Bb – Submodalitat Bb1Disseny i preparació.  

Creació, desenvolupament i enfortiment d’ecosistemes cooperatius i clústers d’ESS 

 
Descripció i tipologia de projectes i despeses subvencionables: 

Projectes dels grups cooperatius i acords d’intercooperació de les entitats i empreses de l’ESS amb altres organitzacions i empreses, en les que 
almenys 2 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.   

-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. 
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Modalitat Bb – Submodalitat Bb1Disseny i preparació.  

Creació, desenvolupament i enfortiment d’ecosistemes cooperatius i clústers d’ESS 

 
Descripció i tipologia de projectes i despeses subvencionables: 

 

Seran subvencionables el conjunt de despeses elegibles definides en l’apartat 13 de les bases 
reguladores relacionades directament amb la realització del projecte subvencionable. 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. 

 
 

Enfortim l’Economia Social i Solidària, 2021 #FemAvançarLESS  



Modalitat Bb 
Creació, desenvolupament i 
enfortiment d’ecosistemes 
cooperatius i clústers d’ESS 

Bb2 

Desenvolupament i 
enfortiment.  



Modalitat Bb 

Creació, desenvolupament i enfortiment d’ecosistemes 
cooperatius i clústers d’ESS 

Bb2 Desenvolupament i enfortiment 

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.  

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 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. 

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.  

Criteris específics de valoració: 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 
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Modalitat Bb 

Creació, desenvolupament i enfortiment d’ecosistemes cooperatius i clústers d’ESS 

Bb2 Desenvolupament i enfortiment.  

Descripció i tipologia de projectes i despeses subvencionables: 

Projectes dels grups cooperatius i acords d’intercooperació de les entitats i empreses de l’ESS amb altres organitzacions i 
empreses, en les que almenys 2 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 “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. 
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QUI ES POT 
PRESENTAR 
CONVOCATÒRIA: 
(per modalitats) 
 

 

 

 

 

 

 

ENTITATS SOL•LICITANTS  

Poden ser beneficiàries 
d’aquesta convocatòria de 
subvencions 
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— 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•laborat iva del 

procomú, entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat. Modalitats 
Ab, Ac, Ad, Ba 

— Les agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades, tals com grups 

cooperatius o altres formes jurídiques que agrupin entitats a les que es fa 

referència en el punt 1 d'aquest apartat, donant forma a projectes d'intercooperació 

o col•laboració empresarial que es basin en els principis i valors de l'economia 

social i solidària, d'acord amb allò que disposa l'art. 3.2 de la Normativa general de 

subvencions de l'Ajuntament de Barcelona (NGRS). Modalitats Ac, Bb1 i Bb2 

— Les agrupacions de persones físiques, inclosos els/les empresaris/es individuals, 

en procés de constitució  d’una cooperativa. Modalitat Aa 

— Les agrupacions de persones físiques de projectes d’economia comunitària i 

col•laborativa del procomú que no estiguin formalitzats. Modalitats Ab, Ac, Ad 

— Qualsevol persona jurídica amb un projecte de transformació en cooperativa 

Modalitat Aa 

 



ELEMENTS 
COMUNS i BÀSICS: 
• Presentació de sol·licituds 

del 6 d’abril al 5 de maig 

• A subvenció es pot 
sol·licitar fins un màxim 
del 80% del cost del que es 
vol executar 

• Només 1 sol·licitud per 
organització /empresa 

• Data inici de l’execució 
projecte subvencionable 
durant 2021; final abans 
de 365 dies després data 
inici 
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Documentació de cada sol·licitud 

— Document bàsic 1: Instància de la sol·licitud (obligatori per poder fer valoració) 

— Document bàsic 2: Formulari descriptiu del projecte (obligatori per poder fer 

valoració) 

— Document bàsic 3: Formulari de pressupost (obligatori i segons modalitat per poder 

fer valoració) 

— Declaració de transparència (si s’escau) 

— Document de titularitat del compte per a transferència bancària (obligatori per 

poder fer valoració finances ètiques) 

— Acord agrupació (si s’escau a la modalitat i  només presentar un sol acord signat 

per totes les parts juntes) 

Els models estan disponibles al següent enllaç i convocatòria específica de  

“Subvencions per a l’enfortiment i la reactivació de l’economia social i solidària 2021”: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions 
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ELEMENTS 
COMUNS i BÀSICS: 
• Presentació de sol·licituds 

del 6 d’abril al 5 de maig 

• A subvenció es pot 
sol·licitar fins un màxim 
del 80% del cost del que es 
vol executar 

• Només 1 sol·licitud per 
organització /empresa 

• Data inici de l’execució 
projecte subvencionable 
durant 2021; final abans 
de 365 dies després data 
inici 
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També a tenir en compte 

 

— Llegir  a fons les bases i la convocatòria publicades i descarregar formularis: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions 

 

— Només es pot presentar una proposta amb mateix NIF, excepte en agrupació, 

però no com a líder d’una possible segona proposta 

— Durada màxima dels projectes susceptibles d’obtenir subvenció: 12 mesos 

(podria ser inferior, no superior) 

— Inici execució projecte: durant l’any 2021 (iniciable des d’1 de gener) 

— Finalització: depenent data inici de la proposta i fins a màxim 12 mesos desprès 

— Pagament del 100% de la subvenció concedida després de la resolució definitiva 

— Per subvencions atorgades superiors a 20.000€ és obligatòria auditoria del cost 

total del projecte presentat inicialment i/o reformulat  

— És obligatòria la justificació pel cost total del projecte subvencionat, no només de 

la part de la subvenció, en el termini de com a màxim 2 mesos des de la data de 

finalització de cada projecte (tant econòmica, com tècnicament) 
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ELEMENTS 
COMUNS i BÀSICS: 
• Presentació de sol·licituds 

del 6 d’abril al 5 de maig 

• A subvenció es pot 
sol·licitar fins un màxim 
del 80% del cost del que es 
vol executar 

• Només 1 sol·licitud per 
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durant 2021; final abans 
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També a tenir en compte 

 

— Per registrar les sol·licituds, els formularis s’han d’emplenar i presentar a 

través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona: 

http://www.bcn.cat/tramits 

  

seguint les instruccions indicades al portal de tràmits 

 

— Conservar el número de tràmit que atorga el sistema fins a la justificació del 

projecte subvencionat per a poder fer consultes de l’expedient telemàtic i 

poder registrar qualsevol documentació addicional amb posterioritat 

 

— Comprovar un cop registrada la documentació obligatòria al Portal de tràmits, 

que els documents s’han registrat correctament i estan llestos i llegibles per 

l’equip de valoració (revisar perquè no manqui cap document obligatori per 

error com per exemple, registrar dues vegades el mateix document o no 

haver-se finalitzat be el tràmit de registre de cada document) 
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Gràcies per la vostra atenció! 

 
Per resoldre dubtes i aclariments, als canals de comunicació: 

 

subvencions_ec_solidaria@bcn.cat 

barcelona.cat/subvencionsESS 

 


