SUBVENCIONS A LA PROMOCIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L’ECONOMIA SOCIAL
(ESAFOM 2021)

Beneficiaris
a) Les unions i federacions i la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana,
constituïdes de conformitat amb la legislació de cooperatives de la Comunitat Valenciana i
inscrites com a tals en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
b) Les entitats associatives a què es refereix la disposició addicional segona de la Llei
44/2015, de 14 d'octubre, de societats laborals i participades.
c) Les federacions de mutualitats de previsió social constituïdes en la Comunitat
Valenciana.
d) Les entitats associatives d'empreses d'inserció valencianes.
e) Els centres i instituts universitaris valencians especialitzats en matèries pròpies de
l'economia social; ja tinguen personalitat jurídica pròpia, ja depenguen o es troben adscrits
a una universitat valenciana, en el supòsit de la qual, la sol·licitud haurà d'estar subscrita
per la representació legal d'aquesta última.
f) Les entitats, de naturalesa no empresarial i sense ànim de lucre, que estiguen
especialitzades en formació i investigació de l'economia social i l'activitat principal de la
qual, atesos els seus ingressos en els dos últims exercicis, estiga directament vinculada a
aquestes especialitats.

Objecte de l'ajuda
Subvencions destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social en la Comunitat
Valenciana, a través d'activitats dutes a terme per les entitats associatives o representatives
de les cooperatives, societats laborals, mutualitats de previsió social i empreses d'inserció
valencianes.

Import i característiques de la subvenció
Actuacions subvencionables:
1. Despeses generals i de funcionament en què incórreguen les entitats associatives o
legalment representatives de les cooperatives, societats laborals, mutualitats de previsió social
o empreses d'inserció, per raó de les actuacions que porten a efecte de representació
institucional, defensa dels interessos col·lectius o promoció general de les respectives
empreses.
- Límit màxim subvencionable 250.000 € per entitat.
2. La realització d'activitats no directament vinculades al foment de l'ocupació , en qualsevol
de les modalitats:
a) Activitats de formació quan tinguen per objecte la realització d'accions formatives
relatives a l'economia social o les seues diverses formes empresarials, relatives a les
categories d'empreses relacionades en l'apartat 2, de l'article 1, de les bases
reguladores.
b) Activitats de foment com, realització de congressos, simposis, jornades, seminaris i
altres activitats l'objecte de les quals siga l'estudi d'aspectes relacionats amb
l'economia social, les cooperatives, les societats laborals, les mutualitats de previsió
social o les empreses d'inserció.
c) Activitats de difusió, l'objecte de la qual siga donar a conéixer o divulgar entre la
població en general o a col·lectius específics l'organització i funcionament de les
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cooperatives, mitjançant campanyes de difusió en mitjans de comunicació social,
edició de publicacions i qualsevol altra activitat que contribuïsca a aquesta finalitat.
- Límit màxim subvencionable 120.000 €, sense que puga excedir de 90.000 € a
cadascuna de les actuacions.
3. La realització d'activitats vinculades directament al foment de l'ocupació en qualsevol de
les modalitats:
a) Activitats de formació, que tindran per objecte la realització d'accions formatives
directament vinculades al foment de l'ocupació i destinades a iniciar, perfeccionar i
qualificar en el coneixement del cooperativisme i de l'economia social a persones
desocupades, o a les quals siguen treballadores o sòcies de cooperatives i societats
laborals i a altres persones que puguen estar interessades en la creació o millor
funcionament de les empreses d'economia social, amb especial atenció als col·lectius
amb dificultats d'accés al mercat de treball..
b) Activitats de foment, com a realització de congressos, simposis, jornades, seminaris i
altres l'objecte dels quals siga l'estudi d'aspectes relacionats amb l'economia social
que tinguen incidència en la seua capacitat de generació d'ocupació.
c) Activitats de difusió, l'objecte de la qual siga donar a conéixer o divulgar, entre la
població en general o a col·lectius específics, l'organització i funcionament de les
cooperatives mitjançant campanyes de difusió en mitjans de comunicació social, edició
de publicacions i qualsevol altra activitat que contribuïsca a aquesta finalitat.
- Límit màxim subvencionable 90.000 € per activitat, sense límit de quantia conjunta.
4. Inversions en immobles o equipament, sempre que recaiguen sobre béns específicament
destinats a servir al desenvolupament de les activitats associatives o representatives pròpies
de l'entitat beneficiària.
- Màxim subvencionable, limitat per entitat i exercici, a un percentatge no superior al
50% del valor total de la inversió realitzada en aquest.
5. Implementar o mantindre xarxes especialitzades d'informació en matèries pròpies de les
empreses d'economia social o directament relacionades amb la seua creació o
desenvolupament com a fórmules empresarials diferenciades.
- Límit màxim subvencionable 120.000 €.

Presentació de sol·licituds
 Data presentació: Des del 28/01/2021 fins al 30/03/2021
 Data justificació: Fins al 22/11/2021 (per ser inhàbil el 20)

Més informació i condicions especials
Extracte de la convocatòria – Subvencions a la promoció, foment i difusió de l'economia

social
Ordre 2/2020 - Bases reguladores.
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