
Ordre TSF/ 176/2016, de 20 de juny, reguladora de la línia d’ajuts en forma 
de garantia per al finançament de les empreses de l’Economia Social 
(DOGC, 05/07/2016) 
 
BENEFICIÀRIES: 

a) Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa. 

b) Les societats laborals. 

c) Les federacions de les entitats de l'economia social. 

d) Les societats agràries de transformació. 

e) Les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les entitats 
promotores d'aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de 
treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb 
discapacitat i amb risc d'exclusió social. 

f) Les persones físiques, en cas d'aportació de capital a entitats amb alguna de 
les formes jurídiques que preveu aquesta base. 

g) Les fundacions i les associacions que portin a terme una activitat econòmica 
inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 

DESPESES ELEGIBLES: 

Són despeses elegibles associades a projectes d'inversió les següents: 
investigació, desenvolupament, concessions administratives, propietat 
industrial, fons de comerç, drets de traspàs, aplicacions informàtiques, terrenys 
i béns naturals, construccions, instal·lacions tècniques, maquinària, utillatge, 
altres instal·lacions, mobiliari, equips per a processament d'informació, vehicles 
d'ús industrial, bestretes per a immobilitzacions intangibles i altres 
immobilitzacions materials. 

S'entén com a vehicle d'ús industrial el que en la seva targeta d'inspecció 
tècnica de vehicles tingui reconeguda aquesta destinació i a més es justifiqui 
per l'activitat que l'empresa desenvolupi. 

Queden exclosos els vehicles en el cas de les empreses de transport de 
mercaderies per carretera (CNAE 4941). 

 

Són despeses elegibles associades a projectes de circulant les següents: 
estudis de mercat, innovació o altres, promoció, comunicació i assistència a 
fires, despeses de personal, despeses de formació, despeses per obertura de 
nous mercats a l'exterior, finançament habitual de circulant (vendes, estocs i 
tresoreria en general). 

 

 

 



ÀMBIT TEMPORAL 

L'àmbit temporal de les despeses que són objecte d'aquesta línia d'ajuts 
s'inclou entre els 6 mesos anteriors a la formalització de l'operació financera i 
els 24 mesos posteriors a aquesta. Excepcionalment, a criteri de la Direcció 
General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, 
aquest àmbit temporal es pot ampliar per causes justificades mitjançant 
resolució del director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l'Autoempresa. 

 
 
Els préstecs objecte d’ajut són els següents: 
  
a) Préstecs per inversions en immobilitzat material o immaterial. 
b) Préstecs per a capitalització d’entitats. 
c) Préstecs per circulant. 
d) Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic. 
 
 


