Número 15, de 26 de juliol de 2013
Organisme: Departament d’Empresa i Ocupació
Ordre: EMO/172/2013, de 16 de juliol, per la qual s’estableixen les bases
reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les
empreses de l’economia social, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013.

Objecte:
Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria per a l’atorgament de la línia
d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social.

Tipologia de projectes:

1. Projectes d’inversió: s’entendrà per inversió l’adquisició d’un o diversos actius fixos,
materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat,
adscrits a la consecució d’una mateixa finalitat. S’entendrà per actiu productiu aquell
que s’incorpori a l’activitat principal de l’empresa i, conseqüentment, augmenti el valor
de l’immobilitzat brut del seu balanç.
2. Projectes de circulant: projectes relatius a l’activitat del dia de l’empresa, necessitats
de tresoreria, compra d’estocs o finançament de clients.
3. L’ajut no es destinarà a finançar la creació ni la posada en funcionament d’una xarxa
de distribució a d’altres països.

Beneficiaris:
a) Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa, incloent-hi les agràries.
b) Les societats laborals.
c) Les federacions de cooperatives.
d) Les societats agràries de transformació.
e) Les empreses d’inserció, els centres especials de treball, i les entitats promotores
d’aquestes, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen per
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 algunes de les formes
jurídiques previstes a aquest article.

Termini:
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 31 de desembre de 2013. ((Per més
informació al Departament d’Empresa i Ocupació – 977 449 333)
Per a més informació:
C. Bassa d’en Gaire, 1
43780 GANDESA
Tel. 977 420018 · Fax 977 420395 e-mail: deconomica@terra-alta.org

