AJUDES A LES COOPERATIVAS PER A LA CONSTITUCIÓ DE NOVES
COOPERATIVES (ESCREA CONVOCATÒRIA 2021)

Beneficiaris
Noves cooperatives i Societats laborals constituïdes durant el segon semestre de
2020 o en 2021 amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

Objecte de l’ajuda
Ajudes destinades a la subvenció de les despeses de constitució i posada en marxa
de noves cooperatives constituïdes en l'exercici corresponent.

Import i característiques de la subvenció
Despeses subvencionables (art. 18 Ordre 11/2019):
a) Atorgament de l'escriptura pública de constitució de l'empresa i obtenció de còpies
notarials.
b) Atorgament de l'escriptura pública de poder, i obtenció de còpies autoritzades i
simples d'aquesta.
c) Inscripció en el Registre Mercantil de les anteriors, quan la inscripció en aquest registre
siga preceptiva.
d) Obtenció de permisos oficials, qualsevol que siga l'Administració o organisme públic o
oficial que els expedisca, així com de dictàmens o informes tècnics elaborats per
empreses o professionals, quan els uns o els altres siguen preceptius per a l'ocupació o
obertura de l'establiment o centre de treball de la nova empresa.
e) Assessorament i assistència tècnica, prestats per professionals o empreses
consultores, per a la redacció dels estatuts de l'entitat i, en el seu cas, del Reglament
de Règim Intern d'aquesta, així com per a la realització, dels tràmits oficials necessaris
per a la constitució, inscripció registral, obertura de centres de treball i inici de
l'activitat de l'empresa.
f) Titulació pública, i inscripció en el Registre de la Propietat, del dret real o
d'arrendament a què es refereix el paràgraf segon de l'apartat 4, lletra g de l'article 16,
quan s'inscriga en favor de la nova empresa.
g) Quotes inicials, o d'alta, o primera mensualitat o rebut bimestral o trimestral,
corresponents a contractes de subministrament.
També seran subvencionables les anteriors despeses, quan siguen originades per una
operació de fusió de dues o més empreses beneficiàries, per l'absorció, per una empresa
beneficiària, d'una altra o altres de diferent naturalesa o per la creació de grups cooperatius
la capçalera dels quals siga una entitat cooperativa.
Import de les ajudes:
‐
‐
‐

Màxim 4.000 € per cooperativa.
Fins a 6.000 € si és una cooperativa de treball associat constituïda per quatre o més
persones sòcies treballadores o de treball.
Fins a 6.000 € quan es tracte de fusions, absorcions o creació de grups cooperatius.
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Presentació de sol·licituds
 Data presentació: Des del 28/01/2021 fins al 30/06/2021
 Data justificació: Fins al 02/11/2021.

Més informació i condicions especials
Extracte de la convocatòria – Ajudes a les cooperatives per a la constitució de noves

cooperatives
Ordre 11/ 2019 - Bases reguladores d’ajudes a cooperatives.
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